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CAMPO DE TRABALLO “CASTRO DE SAN LOURENZO”

(A POBRA DO BROLLÓN - LUGO)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
01-15 / 08 / 2018 18 - 30 anos Internacional Arqueoloxía, mediambiental e festival 20

LOCALIZACIÓN
A Pobra do Brollón é un concello  da provincia de Lugo.
Situado no sur da provincia, pertence á comarca da Terra
de Lemos e forma parte da Ribeira Sacra,

O Castro d’Alende ou San Lourenzo é un sitio arqueolóxico
que se atopa na parroquia de San Pedro de Cereixa sobre
a  marxe  dereita  do  río  Saa.  O  castro  é  un  poboado
fortificado ergueito trala conquista romana para albergar os
traballadores nas explotacións auríferas da bisbarra, entre
os  séculos  I-II  da  nosa  era.  Probablemente  estivo
vencellado  tamén  á  metalurxia  do  ferro,  polo  que  se
trataría  dun  poboado  especializado  dentro  da  rede  de
castros  que  controlaban  a  minería  nas  bacías
sedimentarias dos ríos Lor, Saa e Cabe.

Paralelamente  y  vencellado  ao  castro,  celebrarase  a
Romaria  de  San  Lourenzo  que  ten  como  obxectivos
recuperar tradicións da parroquia de San Pedro de Cereixa
e devolverlles aos veciños o seu patrimonio. As actividades
desta romería están directamente relacionadas co proxecto
arqueolóxico do castro.

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
Trátase dun campo de traballo no que os participantes se
involucrarán  cunha  pequena  comunidade  rural  para
axudar  na posta en valor  do seu castro,  así  como na
organización da Romería de San Lourenzo que se realiza
no propio xacemento.

Os traballos consistirán no saneamento dun castro con
ocupación  romana  e  medieval  no  que  se  veñen
realizando proxectos arqueolóxicos dende hai uns años.

Os labores serán de limpeza dos camiños de acceso e
entorno das escavacións, retirada de restos vexetais coa
fin de deixar o castro visitable.

Asimesmo,  parte  principal  dos  traballos  será  axudar  á
comunidade  na  organización  da  Romería  de  San
Lourenzo  o  10  de  agosto.  Trátase  dunha  romería
tradicional  que se perdera e que foi recuperada a raíz
dos traballos arqueolóxicos.

Súbese ao santo dende a  igrexa parroquial  ao castro,
tras mollarlle os pés no río no  camiño, tal como marca a
tradición.

Unha vez arriba celébrase unha xornada lúdica e cultural,
con  actividades  para  os  máis  pequenos,  música,
recreación  histórica,  contacontos,  observación  dos
astros, etc… 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
O proxecto de San Lourenzo está moi ligado ao territorio e
á comunidade polo que o prato forte das actividades será a
realización  de  visitas  a  elementos  da  contorna  e
actividades coa propia comunidade.

Neste  sentido,  levarémoste  a  coñecer  pazos,  paisaxes
impresionantes, bodegas milenarias ou incluso a facer un
pequeño tramo do Camiño de Santiago. Ademais, veráste
envolto en actividades como catas de viños ou pequenos
concertos  de  música  tradicional…  sen  mencionar  que
moitos pobos veciños tamén estarán en festas por  esas
datas.

Recorda  que  estamos  nunha  das  zonas  vinícolas  máis
antigas  da  península,  polo  que o  vino  e  a  gastronomía
tamén formarán parte da túa inmersión neste territorio.

O máis probable é que en paralelo aos teus traballos se
realice unha campaña de escavación, polo que coñecerás
de primeira man todo o relativo á arqueoloxía.

No  caso  contrario,  o  noso  equipo  se  encargará  de
ofrecerte  obradoiros,  cursos  e  toda  a  información  que
precises  para comprender  a  metodoloxía  arqueolóxica  e
este xacemento en particular.

COMO CHEGAR
Punto de encontro: Estación de tren de Monforte.

Dende Vigo en tren Vigo - Monforte (www.renfe.es)

Dende  Santiago  de  Compostela,  en  tren  Santiago  -
Monforte ou en autobús (www.monbus.es)

Dende  A  Coruña,  en  tren  ou  en  autobús  ata  Lugo
(www.arriba.gal) e dende Lugo ata Monforte en Monbus,

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Aloxamento  no  pavillón  Municipal  debidamente
acondicionado.  A manutención  será  en  establecementos
hostaleiros locais.

INCORPORACIÓN
O primeiro día na estación de autobuses de Monforte de
Lemos.  Comunicar  a  hora  de  chegada  por  correo-e  a:
adl@pobradobrollon.es 

COTA
CENTO DEZ (110 €)  euros.  As persoas posuidoras do
carné xove, do título de familia numerosa ou de familia
monoparental, OITENTA E DOS EUROS E CINCUENTA
CÉNTIMOS (82,50€)
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DEVOLUCIÓN DA COTA

Devolverase a cota no caso de suspensión da actividade.

Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa
médica  grave,  que  afecte  á  persoa  e  lle  impida
incorporarse  ao  campo  de  traballo.  Esta  causa  debe
acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que
estea ingresado o/a interesado/a.

Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o
2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes
médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar,
ou co certificado de defunción, no seu caso.

EQUIPO ACONSELLABLE

Sombreiro,  ropa  de  monte,  botas,  protección  solar
chuvasqueiro

SEGURO
Todas as persoas participantes dispoñen dun seguro que
cobre os accidentes que se poidan producir  durante a
actividade e a responsabilidade civil que deles se poida
derivar.

CONTACTOS
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115 
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
www.facebook.com/xuventude.net
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal  da  Dirección  Xeral  de
Xuventude,  Participación  e  Voluntariado  da  Xunta  de
Galicia con toda a información sobre campos de traballo,
lecer e tempo libre, actividades, formación…
www.xacobeo.es. Páxina  oficial  sobre  o  Camiño  de
Santiago e outros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
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