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BRAGA ROMANA 2015
«O evento «Braga Romana» faz parte de uma estratégia de recuperação da história
e do património de Bracara Augusta, uma cidade fundada há mais de dois mil
anos por César Augusto e que foi a capital da província romana da Galiza
(Gallaecia).»
Realizou-se em 2015, a 12ª edição desta recriação histórica, que integrou a
reconstituição ao vivo de atividades económico-sociais alusivas à época, através
da instalação de um mercado romano.
Paralelamente, fez-se animação de rua com cortejos, espetáculos noturnos,
representações teatrais da época, e a atuação de artistas ambulantes de música e
circo.
«Esta iniciativa é uma oportunidade para Braga mostrar o valioso património
romano que possui, nomeadamente o núcleo museológico das Termas Romanas,
o Teatro, a Fonte do Ídolo, a Domus da Sé e o Museu Arqueológico D.Diogo de
Sousa.» Fonte: Revista Braga Romana – Programa
O CSIC participou ativamente nesta iniciativa promovida pela CMB em três áreas
diferentes: Mercadus Romanus (Mercado Romano), Ludi Litterarii (Cortejo
Infantil) e Dança Romana.
Sempre trajados a rigor, tal como é pedido pela organização, participamos, pela
primeira vez, no Mercadus Romanus, com venda de produtos alimentares,
fornecidos pelos pais, respeitando condimentos e produtos próprios da época.
O barro, vidro, a madeira, os tecidos, foram os únicos materiais utilizados e
permitidos pela entidade organizadora, conferindo uma visão característica da
fase romana. A própria identificação dos produtos estavam registados em latim,
tendo havido formação específica nessa área, proporcionada pela CMB, de forma
a estar tudo perfeito!
Este evento decorreu entre os dias 20 e 24 de maio, das 10h às 24h. A Comissão
de Pais do CSIC demonstrou um excelente empenho e uma enorme colaboração
no apoio à nossa tenda, existindo escalas de duas horas por turno, para
minimizar a ausência do pessoal no centro.
No dia 21, foi o dia do Ludi Litterarii, o Cortejo Romano, com as crianças da sala
dos 4 e 5 anos. Percorremos algumas ruas da cidade, vestidos a rigor,
concentrando-nos na Praça do Município para o fecho do desfile, com a
apresentação de alguns espetáculos romanos.
No dia 22, o grupo dos 5 anos apresentou, ao público e num palco próprio, uma
dança romana, que cativou todos os participantes.
Paralelo a estas atividades e, ainda no âmbito da Braga Romana, participamos no
Atelier do Barro e na quinta pedagógica, ambos realizados nas Termas da
Cividade, antigas termas e balneários romanos.
Sem dúvida, uma semana inesquecível e de uma enorme riqueza histórica e
cultural.
Em anexo, enviamos fotografias que retratam todo o esplendor destes dias!
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