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Festa de recriação histórica realizada no penúltimo �m de semana de agosto em Xinzo de

Limia. A celebração comemora o episódio histórico da travessia do rio Lima por soldados

romanos sob as ordens de Décimo de Junho Bruto no século II aC. em seu processo de

conquista da Gallaecia. Acontecimento também permanentemente retratado nas margens do

rio na vila de Ponte de Lima, pois este rio foi identi�cado pelos romanos com o rio Lethes, o

“�umen oblivionis” (rio do esquecimento) como registado pelos historiadores romanos Salústio

e Plínio.

O Festival surgiu em 2000 por iniciativa da Associação Cultural Civitas Limicorum, de Xinzo de

Limia, para responder a uma preocupação comum sobre as possibilidades do património

cultural e histórico d’A Limia na disponibilização de novos recursos para o desenvolvimento

económico e social do concelho.

Desde a sua primeira edição, o principal objetivo da Festa do Esquecemento é apresentar uma

alternativa turística atrativa e dinâmica, baseada na participação direta dos visitantes para

recriar um período histórico que encontra em Xinzo provas valiosas da sua in�uência na cultura

galega (e em o comum do Norte de Portugal, porque ambos os lados da “Raia” pertenciam à

mesma divisão: a Gallaecia, através de numerosos contributos arqueológicos da época romana

na zona.

Durante as semanas que antecedem a festa, os moradores, membros da associação, estão a

preparar as estruturas que irão formar o chamado “campo” localizado na Alameda do Toural.

A festa começa na noite de sexta-feira com a performance de “A queima do fogo sagrado” e

termina no domingo com a performance da “travessia do rio e a batalha entre os galaicos e os

romanos”, em que estes últimos saem vitoriosos.

Durante esses dias, a vila de Xinzo recria o fato, recuperando assim a identidade dos seus

ancestrais. Assim, os elementos fundamentais da cultura galega e romana são revividos. Ambos

os acampamentos estão localizados nas margens do rio Lima. Há também feiras de artesanato,

acende-se o fogo sagrado, há des�les, espetáculos de circo romano, teatro, concertos… tudo

para completar o ato principal, ou cruzamento do rio por parte dos romanos e ainda a conquista

destas terras pela Roma imperial.

Localização

Alameda do Toural, 32630 Xinzo da Limia.

Coordenadas:

42°03'37.0"N 7°43'50.2"W

Ver em Google Maps

Informação de interesse

A festa foi parcialmente retomada em 2021,

após a interrupção da pandemia de Covid-19.

Espectáculos e concertos decorreram, em

formato reduzido, na Alameda del Toural,

sempre de acordo com as obrigações e

protocolos sanitários. Para mais informações, é

recomendável entrar em contato diretamente

com a associação

(civitaslimicorum@hotmail.es) ou telefonar para

o 0034 680 364 874/0034 988 460 891.
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Lendas / Histórias relacionadas

De acordo com Titus Livius em seu Ab Urbe condita, Décimo de Junho Brutus foi o primeiro a

cruzar o temido rio Limia com a recusa de seus soldados. Estes tinham medo de morrer ou

perder a memória, como se dizia que acontecia a quem o atravessar. O general, para que suas

tropas vissem que eram rumores infundados, atravessou o rio e da outra margem foi chamando

pelo nome um a um os soldados, de maneira a testar que não havia perdido a memória.
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