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LIMIAR 

O 
"Consello da Cultura Galega" considera que, entre as súas moitas labores, debe ocupar un 
posto preferente no inquérito e a publicación das fontes para o coñecemento da nosa histo
ria. Por sorte , en canto ó estudio, investigadores e institucións están fornecendo traballos 

que representan un forte adianto, mais non é <loado que os froitos deles poidan atopar acollida para 
editalos, cando a especialización non abre camiño ó espallamento comercial. 

As colectáneas de documentos que teñen saído xa ou que están no prelo responden ó criterio 
de encher tal baldeiro. A el responde tamén a serie de "Inscripcións Latinas" que se enceta con esta 
importante colleita adicada ás terras da Coruña, colixida por un humanista espertísimo sabedor de 
epigrafías, o Doutor Xerardo Pereira Menaut que, despois de ser profesor de Historia Antiga nas 
Universidades de Valencia e Oviedo, desempeña, con vizosas xeiras a cátedra da Universidade 
Compostelana. 

Non faltan nos vellos historiadores do Reino, da igrexa, e institucións referencias epigráficas. O 
interese medra na "Ilustración": con Sarmiento, Sobreira, Comide ... Daquela é significativo que o 
Arcebispo Malvar recollera miliarios na súa quinta de Gandarón. No "Rexurdímento" traballan sobre o 
tema Barros Sibelo, Avila y La Cueva, Fernández de la Granja, Villa-amil e o "patriarca" Murguía 
"Pater Patriae". Dous polígrafos insignes emprenden a finais de século inventarios locais e coinciden 
na necesidade dun traballo de conxunto que López Ferreiro propiciou con motivo da grande 
Exposición galega de 1909. Contribuiría desde o 1869, como seguro guieiro, o "Corpus" de Hübner e 
o seu suplemento de 1892, unha obra "ciclópea" que auspiciara a "Academia de Ciencias" de Prusia, 
da que era secretario Monmsen e que non suscitaría en España a formación de níngunha monza 
local. 

A iniciativa dun "Corpus" galego xurdiu no "Seminario de Estudos", en mala hora disolto. Foi 
recollida polo Instituto "Padre Sarmiento". No ano 1949 publicou o interesantísimo conxunto dos epí
grafes conservados en Santiago, polo ben lembrado Bouza Brey e Alvaro D'Ors. No limiar desexaban 
que a publicación dese azos para que os estudiosos galegas publicasen, de modo semellante, outros 
fondos. Poucos anos despois, en 1954, sae o volume das de Lugo de Vázquez Saco e Vázquez Seixas. 
En 1955, o das moitas que garda o Museo de Pontevedra que dispuxen co mestre Alvaro D'Ors, que 
colaborou como Bouza, así mismo, na edición dos de Ourense por Xoaquín Lorenzo, cun importante 
prólogo de López Cuevillas (1965). 

Un apéndice coruñés de Castillo e D'Ors saíra no 1960 e tamén con este preparei eu os disper
sos e apócrifos de Pontevedra que segue inédito nos fondos da "Catalogación" do Museo de 
Pontevedra e que se incorporarán ó novo "Corpus". 

Como di, con acerto, Pereira Menaut, neste ano adicado á figura do eximio Fermín Bouza Brey 
o seu nome, como coautor de dous dos volumes das IRG, espertará nos lectores emocións e curiosi
dades. Os outros nomes valeron tamén para comprende-lo labor do grupo de investigadores daquela 
época, escasa en medios financieiros e técnicos pero abondosa en cousas máis sinxelas anque menos 
<loadas de improvisar como a paixón pola propia historia, pola propia Terra e pola ciencia. É, de 
certo, grato para min que sexa un dos dous sobreviventes q:uen ten a ledicia de facer esta presenta
ción. Por fortuna , investigadores como Pereira Menaut pa1ticipan daquel que poderiamos chamar 
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"espírito do 'Seminario de Estudos'" continuado no "Sarmiento" onde tanto ten traballado. Novas téc
nicas e mesmo novos xeitos de expresión, recentes achados e rectificadas lecturas xustifican este 
"Corpus". E non só a mera interpretación epigráfica, senón a comprensión no contexto xeral da civili
zación romana. O criterio de Galicia "terra infimae latinitatis" fundado na careza dos escritores clási
cos, contradícese co feíto de que o latín afogara ben cedo a fala indíxenas e coa fartura de topónimos 
de posesores. Acharedes neste senso preciosas revelacións. O rapaciño rianxeiro Naeviolus tiña un 
nome tan romano coma se fose da mesma Roma, e moi "a la page". Nun lugar de tan escasos restos 
coma as Pontes de García Rodríguez atopouse unha dedicación feíta a Apolo seguindo as prescip
cións do oráculo de Delfos no seu templo de Claros na Asia Menor; outras catro inscricións iguais 
coñécense en lugares lonxanos do Imperio. A noción de marxinalidade non é totalmente certa; si a 
da existencia dunha cultura peculiar; apréciase na forma das estelas antropomorfas . "Unha delas, de 
Tines , Vimianzo, é un paradigma para a comprensión de fondos fenómenos históricos. Sobre un 
soporte indíxena, prerromano, un texto cristiano, tardío, por consiguiente. Dese modo pode verse a 
forza dunha tradición indíxena que recolle moito do conquistadores, pero non se esquece de si 
mesma" . 

O "Corpus" de Pereira Menaut ofrece material de alto interese para o especialista, e suxerencias 
sorpresas para o lector interesado. O Consello da Cultura hónrase ó editalo, proseguindo unha vizo

sa tarefa a prol da nosa memoria histórica e dando acollida a novos adiantos no seu estudio. 
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A PRESENTACIÓN DOS TEXTOS 

A 
publicación de cada texto contén unha descrición do soporte pétreo, co seu estado de con
servación e as circunstancias e momento do seu achado, se son coñecidas, indicando o lugar 
de conservación, no seu caso. Na determinación do lugar de aparición ou conservación das 

inscricións séguese a orde lugar-parroquia-municipio (segundo a terminoloxía galega); algunhas veces 
non é preciso expresa-las tres entidades . Nalgunhas inscricións perdidas faise notar qué autor tivo a 
oportunidade de estudialas directamente , ou se foi publicada só gracias a algunha copia recibida; se 
se conserva algún gravado publícase a súa fotografía. 

Seguen despois as medidas do monumento epigráfico, pola orde altura x anchura x grosor na 
parte esquerda. No centro, precedidas das siglas CE aparecen as medidas do campo epigráfico, se 
este está delimitado e aínda se poden recoñecer. Á dereita, coas siglas Let. aparecen as medidas das 
letras. 

De seguido vén a bibliografía de cada inscrición. Está dividida en dous ou tres apartados: no 
primeiro as grandes coleccións epigráficas, empezando sempre polo CIL; no segundo apartado indí
canse outros estudios sobre a inscrición; e no terceiro, cando existe, menciónanse certos estudios que 
carecen do carácter e as pretensións dunha publicación propiamente epigráfica, pero que pola súa 
natureza ou popularidade merecen ser recordados. Non se cita a bibliografía contida no CIL agás 
cando a súa revisión aínda é necesaria ou conveniente para o estudio da correspondente inscrición, e 
en tales casos aparece no segundo apartado. Detrás de cada autor e da súa obra aparece indicado, 
entre parénteses, de quen tomou a lectura que publica; cando non se indica nada trátase de lecturas 
propias dese autor, ou ben non se puido deducir do seu estudio se tomou a lectura doutro autor 
anterior, nin de quen se trata nese suposto. Non se recollen opinións diletantes ou claramente inex
pertas, agás que sexan úteis para a localización e descrición das inscricións. 

A publicación dos textos segue as normas recentemente propostas por H. Krummrey e S. 
Pandera, con algunhas alteracións comunicadas por A.U. Stylow, xeradas na experiencia práctica da 
preparación da nova edición do CIL II. Os signos diacríticos expóñense nesta mesma introducción. 

O comentario a cada inscrición non é un estudio histórico, senón que soamente trata de facili
tar ó lector as claves para unha mellar comprensión do texto e do monumento no seu conxunto, das 
súas particularidades e tamén da súa xenericidade, mediante a comparación con outros textos e 
monumentos do Conventus Lucensis en primeiro lugar ou doutras áreas ou rexións históricas no seu 
caso. En textos moi vulgares, carentes de relevancia, o comentario pode reducirse ata case desapare
cer. Mediante referencia envíase ó lector a un tratamento xeral das inscricións votivas e funerarias. A 
datación, cando é relevante , indícase no comentario; noutro caso, pode obterse unha idea no breve 
estudio sobre a datación publicado aquí mesmo. 
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SIGNOS DIACRÍTICOS 

Os signos diacríticos que a continuación se expoñen son os empregados na presente edición, 
seguindo as normas recentemente propostas por H. Krummrey e S. Panciera, con algunhas alteracións 
comunicadas por A.U. Stylow, emanadas da experiencia práctica da preparación da nova edición do 
CIL II. Para outros signos non utilizados aquí pode consultarse a exposición xeral na revista Tituli 2, 

1980. 

Letras comúns: 

abe letras de lectura clara pertencentes a unha palabra ou a parte dunha palabra facilmente recoñe
cible como tal. 

ABC letras de lectura clara, das que non se sabe se pertencen ó comezo, ó medio ou ó final dunha 
palabra, ou a máis de unha. 

abe letras tan deterioradas que , fóra do seu contexto, non poderían ser recoñecidas. 

+++ letras tan deterioradas que de ningunha maneira poden ser recoñecidas. Por cada letra, unha 

cruz. 

+c.5+ restos de letras en número indeterminado. 

Formas notorias das letras: 

i i longo 

ab nexo ab. Un acento circunflexo sobre cada letra unida á seguinte. 

Letras perdidas: 

[abe] letras perdidas de modo fortuíto por desgaste ou rotura da pedra, suplidas polo editor. 

[. .. ] letras perdidas ut supra que non poden ser suplidas polo editor, se ben o número pode ser 
coñecido sen dúbida. Un punto por cada letra ., 

[-c.5-] letras perdidas ut supra, o seu número non se pode coñecer ou só por mera conxectura. 

[-] praenomen abreviado e perdido, do que se descoñece o número de letras e que non pode ser 
suplido polo editor. 

[------] lagoa ó comezo ou ó final dun texto, onde se pode esperar un verso completo. 

lagoa ó comezo ou ó final dun texto sen que se poida coñece-lo número de versos. Utilízase 
tamén no medio dun texto ó que lle faltan un número indeterminado de versos. 
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Letras suprimidas, engadidas ou corrixidas polo editor 

<abe> le tras omitidas p or e rro engadidas p olo editor 

le tras corrixidas p olo editor . No ap arato crítico debe indicarse sempre cal é a le tra que 
aparece no texto. 

Palabras abreviadas: 

a(bc) palabra abreviada completada p olo editor. 

a(---) p alabra ou nome abreviados que o editor non p ode completar. 

(castel/o) palabra representada na inscrición p or medio dunha letra invertida ou dun signo. Debe 

explicarse no ap arato crítico. 

Com( el i-) cando non se p ode saber cal é o caso ou xénero da p alabra abreviada . 
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AE 

AEArq 

BCPMOr 

BRAG 

BRAH 

BSAA 

CEG 

CIL 

DEp 

Dict. Ant. 

EE 

ERA 

HAEp 

ILER 

ILS 

IRG 

IRPLugo 

MCGExc 

MMAProv 

NAH 

RIB 

RIT 

ABREVIATIJRAS 

L'année Épigraphique. Révue des Publications Épigraphiques relatives a l'Antiquité 
Romaine. 

Archivo Español de Arqueología. Madrid 

Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense 

Boletín de la Real Academia Gallega. A Coruña 

Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid 

Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. Valladolid 

Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela 

Corpus Inscriptionum Latinarum 

E. de Ruggiero, Dizionario Epigrafico di Antichita Romane 

Ch. Daremberg & E. Saglio & E. Pottier, Dictionnaire des Antiquités grecques et 
romaines 

Ephemeris Epigraphica. Berlin. 

F. Diego Santos, Epigrafía Romana de Asturias. Oviedo 1959 

Hispania Antiqua Epigraphica. Suplemento de AEArq. Madrid 

]. Vives, Inscripciones Latinas de la España Romana. Barcelona 1971-2 

H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae 

Inscripciones Romanas de Galicia. Santiago de Compostela. I (1949) I Suplemento 
(1960) II (1954) III (1955) IV (1968) 

F. Arias & P. Le Roux & A. Tranoy, Inscriptions Romaines de la Province de Lugo. 
Paris 1979 

Memorias de la Comisaría General de Excavaciones. Madrid. 

Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. Madrid 

Noticiario Arqueológico Hispánico. Madrid 

R. G. Collingwood & R. P. Wright, The Roman Inscriptions of Britain. Oxford I (1965) 
II (1990) 

G. Alfüldy, Di~ Rómischen Inschriften von Tarraco. Berlin 1975 
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A CORUÑA CUM VICINA 

O 
sitio da Coruña debe ser identificado coa antiga Brigantium (Tab. Imp. Rom. Folla K 29 s. 
v.). O seu resto romano máis coñecido é o faro que , renovado, se chama actualmente Torre 

. de Hércules; na súa construcción participou G. Sevius Lupus architectus (nr. 2). As inscri
cións testemuñan unha poboación procedente de fóra da Callaecia, a xulgar pala onomástica, con 
xentilicios e cognomina moi escasos na P. Ibérica e únicos no Conv. Lucensis (nr. 6 e 7) ou gregos 
(nr. 1), ou pala presencia de escravos imperiais (nr. 3, 4 e 5). Non hai nomes indíxenas. A forma e 
función dos monumentos epigráficos son tamén alleas ó galaico-romano. Tódalas inscricións funera
rias están realizadas sobre placas con molduras (nr. 6, 7 e 8). Debe salientarse a existencia das dúas 
únicas dedicacións imperiais de toda a provincia, ámbalas dúas realizadas por un escravo imperial , 
dedicadas a M. Aurelio e L. Vero entre os anos 161-169 d.C. Na Coruña había seguramente unha ofici
na da administración imperial, debido á presencia dun escravo imperial ex actor (nr. 4 ata agora lido 
erroneamente exactor). É o grupo máis numeroso dentro da provincia. Predominan as inscricións 
votivas , todas elas dedicadas a divindades romanas (excepto a nr. 9, aínda que de aspecto foráneo). 
Poden datarse todas elas a partir do século II d. C. 
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A CORUÑA CUM VICINA 

1 

Ara votiva de granito, con base e 
comixa que continúa polos lados e por 
detrás. Arriba, focus cuadrangular. 
Lixeiramente estragada nas catro esqui
nas superiores . Coñécese desde o sécu
lo XVIII, cando xa se atopaba reutiliza
da como base dun altar na Igrexa de 
Santiago (A Coruña), coma as nr. 3, 4 e 
5 (estas descubríronse máis tarde). Alí 
estivo ata data moi recente, cando 
ingresou no Museo Arqueolóxico da 
Coruña, onde se conserva. 

69 X 31-26 X 30-24 Cm. Let. 5 cm. 

CIL II 2558. IRG I Sup 10 con foto. ILER 
439 (segundo IRG con incorreccións) e 
445 (segundo CIL, non separa as dúas 
primeiras liñas). 

DE LA IGLESIA, Galicia Diplomática 2, 

1883, 110. MARTINEZ SALAZAR, La Voz de 
Galicia 29.08.1897 (noticia do achado e 
reproducción das lecturas de CIL e 
SOBREIRA -vid. CIL-) = Algunos temas , 
294 SS . MURGUIA , Historia II2, 666 
(segundo CORNIDE -vid. CIL-). 

Fort

unae 
Iulius 
Plato 

5 ex vci...to) . 

Interpunción na liña 5 en forma de dobre ápice .- O texto transmítese en CIL soamente con 
catro liñas, unidas as dúas primeiras.- Liña 5: ex voto en CIL. 

Por ter un cognomen de orixe grega, o dedicante desta inscrición (coma na nr. 39, dedicada á 
mesma divindade) seguramente era un liberto procedente de fóra da Callaecia; a poboación romana 

25 
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da Coruña incluía unha oficina da administración imperial vid. nr. 3, 4, e 5. O cognomen Plato é moi 
pouco frecuente en xeral no Imperio Romano, vid. Solin, Griech. Personennamen, 248, e na P. Ibérica 
aparece unicamente_ outra vez en ILER 994, de Corduba. Sobre as dedicatorias relixiosas e o culto a 
Fortuna vid. páx. 223. 
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A CORUÑA CUM VICINA 

2 

Inscrición votiva nunha rocha natural , no chan, mm campo epigráfico rebaixado; uns 15 
metros ó sur da chamada Torre de Hércules , na Coruña, dentro dunha pequena construcción de 
pedra, feita para protexela. 

CE 106 x 63 cm. Let. 13-10 cm., menores nas últimas liñas . O final na sétima liña, 6 cm. 

CIL II 2559 e 5639. IRG I Sup 11 con 
foto (segundo CIL). ILER 250 (segun
do CIL e IRG) . ILS 7728 (segundo 
CIL) . 

Historia del Arzobispado f. 301 (con 
ordenación errónea das liñas) . VEREA Y 

AGUIAR, Historia, 180. BARROS SIVELO, 

Antigüedades, 209 nota 2. MURGUIA, 

Historia II2, 666. TETIAMANCY GASTON, 

Apuntes, 315 -334 (recolle lecturas 
anteriores sen dar unha propia). PITA, 

BRAH 58, 1911, 231 (segundo CIL). 

TETTAMANCY GASTO ' La Torre, 112 SS . 

con foto (con abundante bibliografía 
antiga na páx. 57-165). TORRES, CEG 7, 
1952, 224-230 (segundo CIL). 

DEL HOYO, Memorias del Arzobispado, 
f. 235 r. e v. (copia a Historia del 
Arzobispado) . GARCIA y BELLIDO, 

AEArq 28, 1955 , 14. HUTTER, Der 
rómische Leuchtturm, 12 con foto . 

Marti 

Aug(usto) sacr(_um) 

G(aius) Sevius 

Lupus 

5 architectus 

Aeminiensis 

Lusitanus ex vo(to) . 

As catro primeiras liñas da ins
crición foron gravadas sen preocupar
se do espacio; as tres últimas teñen 
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un número excesivo de letras, de xeito que resultan moito máis estreitas cás das liñas superiores, con 
separacións moi pequenas entre letras. Interpunción nas liñas 1, 2 e 7.- Historia del Arzobispado 
xunta as liñas 1-2 e 3_-4.- Liña 3: CHª del Arzobispado, Fita ; Servius Barros Sivelo.- Liña 5: Arí---]tec
tus Verea y Aguiar.- Liña 6: At[---]sis Verea y Aguiar; Afl//niensis Hª del Arzobispado; Afluniensis 
Barros Sivelo; Aflvniensis ou Aeluniensis Tettamancy, La Torre; aínda se conserva con toda claridade, 
a pesar das numerosas lecturas erróneas.- Liña 7: E XVI Hª del Arzobispado; ex v Barros Sivelo; exul 
Verea y Aguiar. 

Tódolos autores creron sempre que G. Sevius Lupus participou na construcción do faro romano 
que , remozado, é hoxe a Torre de Hércules, vid. Tranoy, Galice Romaine , 242 e 332 con discusión 
das investigacións anteriores sobre o faro romano da Coruña e sobre o culto imperial das divindades 
augústeas, das cales hai outro caso no conv. Lucensis, unha dedicatoria ós Numina Augustoruni, en 
IRPLugo 23 de Lucus Aug; vid. tamén nr. 3 e 4. Aeminium é un municipio da Lusitania, a actual 
Coimbra. Segundo Tranoy esta inscrición debe ser datada a fins do século I ou no II d.C. ; a forma das 
letras fala, fectivamente, a prol dunha datación non moi temperá. 
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3 

Ara votiva de granito de 
grande calidade, con base e cornixa 
que continúan polos lados e por 
detrás. Arriba, focus cuadrangular. 
As catro primeiras liñas do texto 
están moi desgastadas, e recoñé
cense con dificultade , pero non 
parece que fosen repicadas coma 
nas inscricións nr. 4 e 5. A última 
liña do texto está escrita na base. 
As mesmas circunstancias de locali
zación ca nr. 4 e 5. Consérvase no 
Museo Arqueolóxico de A Coruña. 

94 x 50-38 x 35-26 cm. Let. 5-4 cm. 

EE VIII páx. 523 nr. 309 (segundo 
copia enviada por MARTINEZ 

SALAZAR). IRG I Sup 12 con foto . 
ILER 295 (segundo IRG). HAEp 
1705 (segundo IRG). AE 1973, 291 
(segundo LE ROUX & TRANOY) . 

MARTINEZ SALAZAR, La Voz de Galicia 
10.09.1897 = Algunos temas , 303 
con foto (non le as dúas primeiras 
liñas). LE ROUX & TRANOY, CEG 28 , 
1973, 226 con foto. 

Neptuno 

sacru[m] 

pro salute 

Augustor(_um) 

5 nostror(_um) 

Glaucus 

Caesar(_um) n(ostrorum) 

s(ervus) titul(um) 

ex voto. 

A CORUÑA CUM VICINA 

Liñas 1-2: faltan en M. Salazar e en EE (esta engade unha liña AVG, inexistente).- Liñas 1-3: 
dificilmente recoñecibles segundo Le Roux & Tranoy, con esta mesma lectura.- Liña 3: salu(f)e M. 
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Salazar.- Liña 5: nostr ILER.- Liña 7: Caesar n M. Salazar, EE (sen desenvolver abreviaturas); CAESA
RlSV en IRG; CAESARIAN en Le Roux & Tranoy; pode recoñecerse claramente aínda a lectura de 
Martínez Salazar, con signo de interpunción entre R e N.- Liña 8: Martínez Salazar leu soamente a 
primeira letra; SPHSL en IRG; s(eruus) t~~ul(um) [po(suit)] en Le Roux & Tranoy, pero no espacio libre 
despois da última letra conservada non quedan restos doutras letras, que deberían verse a xulgar pola 

forma e intensidade do desgaste da pedra; s ... M. Salazar, EE .- Liña 9: M. Salazar non a le. 

A xulgar pola forma da indicación do status de Glaucus, esta inscrición pode datarse cara a 
mediados do século II d. C. ou un pouco despois, vid. Weaver, Familia Caesaris , 21, 51, 53 e 55 . 
Consonte isto os augustos deben ser, coma nas nr. 4 e 5, M. Aurelius e L. Ven.is, e a inscrición perten
ce ós anos 161-169, así tamén Balil , Reflejos Galaicos , 125 ss. Non sabemos qué cargo desempeñaba 
o escravo imperial mencionado, pero probablemente estaba en relación coas oficinas administrativas 
nas que seguramente tamén traballaba o dedicante das nr. 4 e 5. Vid nr. 2 e 4 sobre o culto imperial 
no conv. Lucensis. 
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4 

Pedestal de gra
nito de grande calida
de, con base e cornixa 
tamén ós lados e atrás. 
Arriba ten os buratos 
para as espigas de 
suxección da estatua. 
O texto foi repicado 
moi superficialmente , 
de modo que aínda se 
le sen dificultade , 
excepto a primeira 
palabra na quinta liña; 
seguramente o motivo 
foi o carácter pagán da 
inscrición (vid. nr. 47 e 
62) que servía de 
columna para soste-lo 
prir~litivo altar da 
Igrexa de Santiago na 
Coruña, coma as nr. 1, 
3 e 5. Alí se descubriu , 
xunto cas nr. 3 e 5, en 
1897 , e carécese de 
noticias sobre o lugar 
e as circunstancias do 
achado, e tamén sobre 
cando entro u na 
Igrexa para ser reutili
zada . En data recente 
foi retirada do altar, e 
consérvase nas depen
dencias da mesma 
Igrexa. 

A CORUÑA CUM VICINA 

94 x 54-45 x 42-31 cm. . Let. 5'5-5 cm.; liña 5: 4 cm.; nexo RI na liña 1: 6'5 cm. 

EE VIII pax. 523 nr. 307 (segundo copia enviada por MARTINEZ SALAZAR). IRG I Sup 13 con foto. ILER 
1136 (segundo IRG). 

MARTINEZ SALAZAR, La Voz de Galicia 10.09.1897 =Algunos temas , 301 ss. con foto. 
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Im¡I eratorz) Caesa~i 
M(arco) Aurelio 
Antonino 
Aug(_usto) 

5 Reginus verna 
Augustorum 
ex actor 
ex voto. 

Liña 1: Caesar(_i) IRG.- Liña 5: [----Jirna M. Salazar. - Liña 7: exactor, coma unha única palabra 
nos autores anteriores, pero sen embargo a separación é clara; vid. Boulvert, Esclaves et affranchis 
imperiaux, 294, 310; De Ruggiero, DEp. I 66 ss., II 2176 ss. con outros argumentos históricos en apoio 
da lectura aquí presentada, con paralelos doutros ex actores -normalmente escravos, coma aquí-, e 
con numerosos exemplos de exactores -máis frecuentemente libertos- que teñen sempre unha deno
minación máis completa, como exactor auri, hereditatium, etc. 

Non é posible saber de que tipo era a oficina da administración impe!·ial onde o escravo impe
rial Reginus fara actor, pois estes subalternos son coñecidos en saltus imperiais , en stationes do porto
riwn, e tc., vid . Bou lvert, o.e. Reginus dedicou esta inscrición coa súa estatua ó emperador M. 

ur liu , n dúbida ó mesmo tempo cá seguinte, entre os anos 161-169 d . C.. Nótese a estructura do 
t xt (= nr. 5) en todo igual a unha dedicatoria relixiosa. Un texto de estructura semellante, .dedicado 
ó mesmo emperador e ós Lares Viales en IRPLugo 22, de Lucus Aug.; sobre o culto ó emperador na 
Callaecia vid. Tranoy, La Galice Romaine , 331 ss .; vid. tamén nr. 2. 
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A CORUÑA CUM VICINA 

5 

Pedestal de granito de grande calidade, en todo idéntico ó nr. 4, tamén respecto das circuns
tancias de localización e conservación. 

92 X 53-43 X 42-31 Cm: Let. 5 cm.; liña 4: 4 cm.; nexo RI liña 1: 7 cm.; O máis pequeno liña 2: 3 cm. 

EE VIII páx. 523 nr. 308 (segundo copia 
enviada por MARTINEZ SALAZAR) . IRG I Sup 
14 con foto. 

MARTINEZ SALAZAR ' La Voz de Galicia 
10.09.1897 =Algunos temas , 301 con foto. 

Im¡f..eratori) Caesari 
L(ucio) Aurelio Vero 

Augusto 
Reginus verna 

5 Augustorum 
ex actor 
ex voto. 

Liña 1: Caesar(i) IRG; Caesar M. 
Salazar.- Liña 4: virna M. Salazar.- Liña 6: 
exactor, como unha soa palabra nos auto
res anteriores, pero sen embargo a sepa
ración é clara. 

Vid. nr. 4, semellante a esta dedica
toria dun pedestal con estatua a L. Verus 
nos anos 161-169 d. C. 

33 





A CORUÑA CUM VICINA 

6 

Placa funeraria de granito, con marco moldurado. Falta unha pa1te pequena en todo o lado 
superior, sobre todo á dereita , e a esquina inferior esquerda. Por detrás sen traballar, para empotrar 
nunha parede. Non queda máis ca parte das letras da primeira liña , pero recoñécense sen dificultade. 
As primeiras letras da última liña parece que foron reavivadas modernamente. Así foi transmitida xa 
nas primeiras copias ó final do século XVIII, cando apareceu reutilizada como material de construc
ción nunha casa particular do Paseo da Dársena. En data recente ingresou no Museo Arqueolóxico da 
Coruña, onde se conserva. 

47 x 98 x 18 cm. CE ? x 92 cm. Let. 5-4 cm. 

CIL 11 2561. IRG 1 Sup 21 con foto. ILER 4557 (segundo IRG) . 

BARROS SIVELO, Antigüedades , 210. MURGUIA, Historia 112
' 665 (segundo CORNIDE). RODRIGUEZ LAGE, 

Estelas, 22 (reproduce lectura incorrectamente e bibliografía de IRG). 

IX.is) M(anibus) 

G(aio) Arruntio Sere-

no an( norum) LX Flaccini

a Severa marito 

5 pientissimo. 

Interpunción só na liña 3.- Liña 1: [IX.is) M(anibus) s(acrum)] IRG.- Liña 2: Garrutio Barros 
Sivelo, Murguía.- Liña 3: .. .flcini Barros Sivelo; exflaccini Murguía. 
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O xentilicio Arruntius é moi escaso na P. Ibérica, vid. CIL II páx. 1055 e ILER páx. 663; no 
conv. Lucen~is aparece unicamente na presente inscrición. No conv. Bracaraugustanus aparece aínda 
en CIL II 2434 = ILER 2171 onde se menciona un Arruntius Vegetus (Bracara Aug.) e en CIL II 2477 = 

ILS 254 = ILER 1084, o Padrao dos Povos de Aquae Flaviae, onde se menciona o procurador do ano 
79 para Asturia e Callaecia L. Arrun tius Maximus, vid. agora Tranoy, Galice Romaine, 61 e 181 con 
novas informacións. O xentilicio Flaccinia, derivado do cognomen Flaccus, é extraordinariamente 
escaso n xeral no Imperio Romano, vid. AE 1977, 675; na P. Ibérica aparece seis veces, vid. ILER 
páx. 694, catro delas na Callaecia : nr. 17, 44 e na presente inscrición , e en IRG III Sup 1, de Vigo. 
Sobre as placas funerarias vid. páx. 224. 
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7 

Placa funeraria de granito , con dous campos epigráficos delimitados por marcos perfilado ; o 
campo da dereita non ten inscrición. Rota na parte esquerda, sobre todo abaixo; desapareceu o 
marco perfilado e o comezo das liñas do texto, na última liña case a metade. Por detrás, sen traballar, 
para empotrar nunha parede. Atopouse en 1911 no entrepano norte da antiga muralla da Coruña. 
Consérvase no museo Arqueolóxico da Coruña. 

60 x 130 (orix. 150 se era simétrica) x 26-1 2 cm. CE (dereita) 48 x 54 cm. Let. 6-5 cm. 

IRG I Sup 20 con foto. ILER 4117 (segundo IRG) . HAEP 1710 (segundo IRG). 

MARTINEZ SALAZAR, BRAG 4, 1911 , 243 con gravado = Algunos temas, 331 SS. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 
22 (reproduce lectura incorrectamente e bibliografía de IRG). 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

Maternae 

LPJatruini (filiae) an(norum) 

[L]II Maternus 

5 [et Vale]Yftina m( atri) 

[h(ic) s(ita)] f.._st) . 

Interpunción nas liñas 1, 3 e 5.- Liña 3: (P)atruini an(norum) M. Salazar.- Liña 4: consérvase 
parte dos dous trazos verticais do numeral, e diante só queda espacio para unha letra; JI Maternus [p. 
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ILER. - Liña 5: segundo a disposición das liñas á dereita do texto , hai espacio suficiente para esta resti
tución; [A [Valen]tina m(ater) M. Salazar; (/Crater) (h) (s) e et Va len?]tina m(ater) Rodríguez Lage; 
(/Crater)? et Va len]tina m(ater) IRG; [et Valen]tina m(ater) ILER.- Liña 6: quedan claros restos do E 
cara ó centro da liña; falta en M. Salazar e Rodríguez Lage; h .s.e. ILER; [h(ic) s(ita)] ef._st) IRG. 

Maternus-a é un dos cognomina latinos máis estend idos na P . Ibérica, vid. Un termann, 
Elementos, 144 pero no conv. Lucensis aparece soamente nesta inscrición e na nr. 79 . O cognomen 
Patruinus é, ó contrario , moi escaso en todo o Imperio Romano , vid. Kajanto, Cognomina, 305, e 
tamén na P. Ibérica, vid. CIL II páx. 1088 e ILER páx. 729, sendo esta a única mención no conv. 
Lucen is. Sobre as placas funerarias vid. páx. 224. 
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8 

Placa funeraria de granito. Orixinalmente cantiña tres inscricións en tres campos epigráficos 
separados por marcos perfilados. Rota á esquerda e á dereita, as dúas inscricións laterais desaparece
ron case por completo. Tamén está rota por arriba, non se conservan máis ca tres liñas da inscrición 
central. Por detrás sen traballar, para empotrar nunha parede. Descubriuse cara a 1870, xunto á 
Capela do Hospital Militar, reutilizada como material de construcción e xa fragmentada. Consérvase 
no Museo Arqueolóxico da Coruña. 

41 x72x 17 cm. Let. 8 cm. Máis pequeno o último X na liña 2: 4 cm. 

IRG I Sup 16 con foto. ILER 6703 (segundo IRG). HAEp 1706 (segundo IRG) . 

BARROS SIVELO, El Avisador 15. 05 .1870 (non vidi). RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 20 s. (reproduce lectura 
incorrectamente, e bibliografía de IRG) . 

A retis j( il i-) 
an(norum) LXXX 

h( ic) s( it-) est. 

Da inscrición esquerda unicamente se conserva A (?) e S ó final da penúltima e última liñas res
pectivamente. Da inscrición dereita só se conserva I (?) e V (?) ó principio da antepenúltima e última 
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liñas respectivamente.- ILER non le as inscricións laterais.- Da inscrición dereita: C IRG.- Liña 2: 
}Cilius) Rodríguez Lage.- Liña 4: h .s.est IRG pero en aparato crítico h(ic) s(itus -a) ef._st); h(ic) s(itus) 

ef._st) Rodríguez Lage. 

O cognomen Ares, de orixe grega, é coñecido no Imperio Romano, aínda que moi escasamen
te, vid. Solin, Griech. Personennamen, 355 e na P. Ibérica aparece soamente nesta inscrición. Aris de 
CIL II 2582 e páx. 707 = IRG II 75 = ILER 5614, de Lucus Aug., era unha mala lectura, vid. IRPLugo 
24. É posible tamén que ARETIS fose o final dun nome que comezaba na liña anterior, perdida. Sobre 
as placas funerarias vid. páx. 224. 

40 



9 

Ara votiva de grani
to , con base e cornixa 
tamén ós lados e atrás, con 
focus cuadrangular , moi 
ben executada . A cornixa 
foi repicada, e non se con
serva máis ca unha peque
n a parte á dereita. 
Descubriuse en 1909 ó 
derruba-la igrexa parro
quial de S. Martín de 
Meirás (Sada) , onde servía 
de base do altar; cerca da 
igrexa aparecen con fre
cuencia restos de tegulas e 
ladrillos romanos. Segundo 
Luengo poderla proceder 
dun castro moi próximo , 
pero non é probable. 
Conservouse no adro da 
nova igrexa, construída alí 
mesmo, ata 1981 , ano en 
que pasou ó Mu seo 
Arqueolóxico da Coruña. 

92 x 57-46 x 36-26 cm. 

Let. 6 cm. 

A CORUÑA CUM VICINA 

IRG I Sup 7 con foto. ILER 794 (segundo IRG). HAEp 464 (segundo LUENGO). 

DEL CASTILLO, BRAG 19, 1930, 18 con foto. LUENGO, MCGExc 23, 1950, 8 SS. con gravado (segundo 
CASTILLO) . 

Coso V

davini

ago 

Q:._uintus) ve---) a:---) 

5 ex voto. 

Os trazos horizontais dos A son incompletos, só ocupan a metade esquerda.- Liña 2: davin(z) 

IRG; davin(i)ago ILER (unidas as liñas 2-3).- Liña 4: Q:._intus) l/ir) c(larissimus) Luengo; Q:._uintus) 
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V(a lerius?) G(?) IRG.- Castillo ofrece a curiosa interpretación: [Deo] Coso Vdavin[i]ago ou Vdavin[i](us) 

Agd._nius) f;!J ntus) i(ir) c(larisimus) ex voto. 

Na liña 4 estaban o nomen e mailo cognomen do dedicante . Nótese a perfección do monu
mento, equiparable ós nr. 4 e 5. Canto ás dedicatorias votivas e o culto a Cosus vid. páx. 223. 

42 



A CORUÑA CUM VICINA 

10 

Inscrición desaparecida. Encontrada en 1780, non se transmitiron noticias sobre o lugar e as 
circunstancias do achado. En 1790 estaba reutilizada como material de construcción mm edificio de 
Pazo (Arteixo). Este edificio derrubouse en 1914-15, e con el desapareceu a inscrición. 

CIL II 2563 . IRG I Sup 31 (segundo CIL). 

Numen[---] 
sacrum [---] 
VN [---] 

EX[---] 

5 iuven [---] 
libent [---] 
eundi [---] 

Probablemente se trataba dunha dedicatoria ó Numen Augusti ou a un emperador en particular 
ou a membros da súa familia. Na liña 1 quizais dicía Numliln[i Aug.]; nas liñas 4-5,[--- prínceps] / 

iuven[tutis ---]; nas liñas 6-7 a fórmula dedicatoria libentf_es ---] l eundlel[m] ou similar. 
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11 

Inscrición funeraria perdida, probablemente unha placa coma as nr. 6 e 7, a xulgar palas medi
das transmitidas por Ceán (3 '5 x 2'5 cuartas = ca. 74 x 53 cm.). Atopouse durante as obras de restau
ración da igrexa de Santa María do Temple, do século XII, onde estaba reutilizada como material de 
construcción. No século XVIII servía de mesa no cruceiro contiguo á igrexa mencionada, xunto á 
ponte de Culleredo. Desaparecida xa no século XIX. 

CIL II 2564. IRG I Sup 25 (segundo autores anteriores). ILER 4558 (segundo IRG). 

CEAN, Antigüedades, 214. BARROS SIVELO, Antigüedades, 210 nota l. MURGUIA, Historia IF, 661 (segundo 
CORNIDE, vid. CIL). SANDEZ, MMAProv 1945, vol 6 (1946) , 181. 

IX.is) M(anibus) s(acrum) 

C(aio) Iul(io) Severo 

an( norum) XL VII 

Julia Severa 

5 marito 

pientissimo. 

Liña 2: G. Ceán, Sández. 
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S 
ituada preto_ do río Ulla, antigo límite entre os dous Conventus da Callaecia e actual límite pro
vincial. Foi sé episcopal nos primeiros tempos do cristianismo; na lenda sobre a traslación do 
corpo do apóstolo Santiago ocupa un papel central , como mostra algunha inscrición asumida 

na tradición (nr. 12). A moi escasa distancia encóntrase Padrón, onde se conserva unha dedicación a 
eptuno feita pola comunidade dos Foroirienses. Iria foi atribuída por Ptolomeo 2,6,23 ós Copori, 

anque a investigación actual dubida que tal atribución sexa correcta (A. Tranoy, Galice Romaine , 57). 
Era seguramente a mansio Pria da via XX, de Bracara Aug. a Lucus Aug. Nas escavacións levadas a 
cabo na igrexa colexiata atopáronse diferentes restos romanos relevantes. Predominan as inscricións 
funerarias , realizadas sobre típicas estelas galaico-romanas (nr. 13, 14 e 16), mais con onomástica lati
na, agás a nr. 13 que pola estructura do texto é a única que pode ser datada antes do século II d.C. 
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12 

Ara votiva de granito, de grandes 
proporcións, con base e cornixa só por 
diante e ós lados. Arriba, moi desgastada, 
non se recoñece a forma orixinal, pero 
tiña un focus e probablemente acroterios 
ou semicilindros. Atrás, sen traballar, para 
pegar a unha parede. Moi desgastada á 
esquerda do corpo central, falta parte das 
primeiras le tra s na s liñas 1, 2 e 3. 
Segundo a tradición esta pedra serviu 
para ata-la barca que trouxo o corpo do 
Apóstolo Santiago desde Palestina, no seu 
camiño cara a Compostela, ó remata-la 
navegación do río Ulla. Encima da liña 1 

foi gravada unha pequena cruz para cris
tianizala, o que confundiu os copistas 
antigos. Consérvase debaixo do altar 
maior da igrexa de Santiago, en Padrón, 
nunha cámara disposta a tal fin; as liñas 
2-5 foron pintadas de negro . Xa se 
encontraba alí polo menos no século 
XVI, e quizais no século XII , cando se 
restaurou a primitiva igrexa. 

167 x 75-60 x 75-63 cm. Let. 12-9 cm. 

CIL II 2540 (coa primeira noticia do sécu
lo XVI) e 5626 (con reproducción de FITA 

& FERNANDEZ GUERRA). IRG I Sup 2 (segun
do BOUZA BREY). ILER 155 (segundo CIL e 
IRG). 

CASTELLA FERRER, Historia , f. 119 v. con 
gravado. HUERTA y VEGA, Anales I, 100 s. 
con gravado. ZEPEDA o & NEIRA DE MOS

QUERA, Duques de Montpensier , 35. 
BARROS SIVELO, Antigüedades, 131. FITA & 

FERNANDEZ GUERRA, Viaje, 29 (lectura de 
LOPEZ FERREIRO). LOPEZ FERREIRO, Historia I, 
234 SS. con gravado. BOUZA BREY, BRAG 
25, 1953, 431 ss. con gravado, con toda a 
bibliografía anterior. 
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Nept

µno 

for(_o) i(ri)

e(n)ses 
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5 d(e) s(uo) p(osuerunt). 

As letras son particularmente anchas, os O completamente redondos. Non se observan signos 
de interpunción, tal vez polo forte desgaste da pedra.- Liña 1: algúns copistas leron I H S, confundi

dos pola cruz gravada derriba; outros non leron nada. Bouza Brey: I O M sen dúbida mal. N e T non 
se conservan íntegros, pero son seguros; E e P recoñécense sen dificultade.- Liña 2: consérvase soa
mente un pequeno resto do trazo dereito do V, que non foi visto por ningún autor. - Liña 3: a primei
ra letra foi lida soamente por López Ferreiro, T, e por Bouza Brey, P; actualmente non se conserva 
máis có extremo dereito do rasgo horizontal superior e máis abaixo falta a pedra, de modo que igual
mente podería ser T ou F, e soamente hai espacio para unha letra. 

As únicas interpretacións científicas desta inscrición foron a de López Ferreiro, que leu -----
/ [patro] no / [Ca]tori/ eses / d. s. p., relacionando o nome do dedicante co topónimo actual Catoira , 
preto de Padrón, e a de Bouza Brey, que leu I. O. M. / [.]no[.] / [Ca]pori / eses / d. s. p. identificando a 

comunidade dedicante co pobo antigo dos Capori ou Copori citado~ en Plin. IV, 111 e en Ptol. II ,6,23. 
Fita & Fernández Guerra non puideron ve-la inscrición, pero da copia recibida intuiron agudamente 

[Neptu]/ no / Ori/ eses / d . s. p. Hübner limitouse a reproduci-la primeira copia do século XVI e a trans

mitida por Fita & F rnández Guerra , diferentes só na primeira letra da liña 4, que falta na primeira 
d las . 

O dedicante desta inscrición é a comunidade do Forum Iriensium, vid. nr. 13. É notable a 
forma de abreviación do nome, mais non é estraño na práctica epigráfica da Callaecia, vid. tamén ILS, 
índice X páx. 619 con abreviacións como FCL = J{oro)cl(audienses) , FORCOR = For(_um) Cor(nelii) e 

outras. Sobre o culto a Neptuno na Callaecia vid . Bouza Brey, o.e. con tódolos testemuños; sobre as 
dedicatorias relixiosas e o culto a Neptuno vid. páx. 223. 
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13 

Estela funeraria perdida. Segundo o gravado de López Ferreiro era arredondada por arriba , 
cunha lúa crecente nun espacio semicircular, probablemente refondado, coma o campo epigráfico. 
Foi atopada antes de 1868 por R. Barros Sivelo e o seu amigo M. Garea Cobián, cerca de Padrón , 
onde apareceu ó se levaren a cabo as obras do ferrocarril. Barros Sivelo enviou unha copia do texto á 
Academia da Historia (Madrid) e foi primeiro publicada, segundo esa copia , por P. Sabau . Máis tarde 
publicouna tamén Barros Sivelo , coa mesma lectura. Murguía afirma que a inscrición p rimeiro foi 
copiada por M. Rodríguez Cobián , quen enviou copias a varias persoas, entre elas Barros Sivelo, e 
que este deformou a lectura recibida. 

CIL II 5629 (segundo a copia de BARROS SIVELO publicada por SABAU). IRG I Sup 27 (segundo os auto
res anteriores) . ILER 2842 (segundo IRG) e 5099 (segundo CIL) . 

SABAU, Actas Academia 1868, 62 (copia feíta por BARROS SIVELO) . BARROS SIVELO , Antigüedades , 197 . 

LOPEZ FERREIRO 

Barros Sivelo ( = Sabau , CIL): 

CAMBAVIVS 
CORAL!· F 

PITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje , 30 (copia recibida p robablemente de 
LOPEZ FERREIRO). MURGUIA, Historia IF, 679 (copia recibida de M. 
Rodríguez Cobián , rep roducida aquí). LOPEZ FERREIRO, Historia I, 367 
con gravado (reproducido aquí). 

MURGUIA 

A Grariano, 11ues lro :::c itor p e rp é lu~. . . 
Esla lápitla lo mismo 1~11 ? la:; tres ~ 1guien~es fue~~n. coy1adas 

por el Sr. D. Manuel Hudnguez Co1J1an,_ <p.uen factltlo diversas 
copias á los amantes de _cs la cl ase ~l e a1il1 gu etl~tl es . De su ma~o 
las tenemos nosolros, as1 como el Sr . .Barros :Sibelu, que remi
tió esta y la siguiente á la Academia de la Historia, la ~ual eu 
Ja Noticia de sus actas leida este año ele 1808, las publicó por 
primera vez á la púg. 62. 

45. 

En Padron. 

CAMBAVIVS 
CORALI· F 

SENATOR TR1ES 
·ANNOR ·L· 

H· s~ E· 
S· T· T· L· 

Esta lúpi<la es curiosa, no solo porque conserva h memoria 
del Senado )riensc, sino tamhicn porqno nos rla el nombr~ de la 
populosa y 'rica ciudad que se nsculaha en los lugures en t¡ue se 
halló esta piedra. El Sr . Biirros Si be lo cptc quiso tul vez corre-

Murguía (copia recibida de M. Rodríguez Cobián): 

CAMBAVIVS 

CORAL!· F 
SENATORIS • S (Sabau : SENATORIE) 
ANORVM • L • (CIL: ANNORVM) 

SENATOR IRIES (o segundo I máis pequeno) 

• ANNOR • L 
5 H · S · E 

SIT • T • T • L 
5 H · S · E 

S · T · T · L 
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Fita &Fernández Guerra: 
(copia recibida probablemente de López Ferreiro) 

CAMBAVIVS 

CORALI • F 
SENATOR • IRIES 
ANNORVM • L 

5 H·S·E 
S·T·T·L 

López Ferreiro: 

CAMBAVIVS 

CORALI • F 
SENATOR IRIES 
ANNORVM • L 

5 H·S · E 
S·T·T · L 

As diferentes lecturas antigas desta inscrición perdida diferéncianse nas liñas 3 e 6. De todas 
elas, a única orixinal é a de López Ferreiro, pois Murguía di expresamente que Barros Sivelo non viu 
persoalmente a inscrición, senón que recibiu unha copia de Rodríguez Cobián, sen dúbida a mesma 
persoa mencionada por Barros Sivelo. Murguía transmite literalmente a copia que el tamén recibiu, e 
acusa a Barros Sivelo de terxiversala na súa publicación. De todas estas lecturas a menos fiable é 
fectivamente a de Barro Sivelo, que na copia que enviou á Academia, publicada por P. Sabau, traía 
ENATORIE S (Hübner ere que por erro tipográfico); na súa propia publicación posterior mantén 

aínda outro erras, ANORVM na liña 4 e SIT na liña 6, diferenciándose da copia orixinal reproducida 
por Murguía e da 1 ctura directa de López Ferreiro, que van parellas neste aspecto. A lectura máis fia
bl da liña 3 é , xa que lago, SENATOR IRIES con separación entre ambas palabras, como en Murguía 

L, 1 z F rr ir . Fita & Fernández Guerra, que seguramente recibiron unha copia de López Ferreiro, 
ma da nr. 12 tamén d Iría, reproducen exactamente a súa lectura, pero engadindo un signo de 

int rpun i , n. Con todo, a lectura desta liña non estaba exenta de problemas, como demostra a copia 
transmitida por Murguía, onde o primeiro I ten derriba un pequeno trazo horizontal (pero cfr. o T 
ant rior) , o gundo é nl.áis pequeno e as dúas últimas letras están transmitidas doutra forma; quizais 
a liña 3 estivese irregularmente escrita por unha mala organización do espacio, como tamén parece 
indicar o gravado de López Ferreiro. 

Os autores antigos, excepto Barros Sivelo, creron que Cambavius Corali f. era un senador da 
curia indíxena de Iría -liña 3: senator Irie(n)s(is)-, o que non é aceptable. Barros Sivelo e tamén 
Hübner creron que na liña 3 había un nome persoal, máis a súa lectura era fücompleta, e ademais 
non é probable que un nome indíxena con esa estructura teña tamén un cognomen, vid. Tranoy, 
Galice Romaine , 363 ss. IRG: Senatoris s(ervus) a partir da mesma lectura errónea. O paralelo co nr. 
12 permite reconstruír na liña 3 a mención da origo de Cambavius, que é moi frecuente nas inscri
cións da Callaecia , en textos de estructura similar , vid. Pereira Menaut & Santos Yanguas , 
Romanización, páx. 121 da forma seguinte: 

Cambavius 

Corali JC ilius) 

E A f01(o)irie(n)s(is) 

annorumL 

5 h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
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Na liña 3 SENA, se cadra mal lido, era probablemente a mención dun castellum ou comunida
de menor dentro do Forum Jriensium, como sucede na indicación da origo noutras inscricións galai
co-romanas, vid. Pereira Menaut & Santos Yanguas, Romanización, páx. 000. As dificultades de lectura 
da liña 3, especialmente nunha inscrición de granito, como sen dúbida era a nasa, explicarían sen 
dificultade que o F fose lido T. 

O Forum Iriensium era o centro urbano da comunidade dos Irienses, pertencentes ó populus 
dos Copori, (Plin., IV, 111; Ptol., II, 6, 23) cfr. Tranoy, Galice Romaine, 57. A mención da origo dun 
Foroiriensis tan cerca da comunidade explícase mellar se o río Ulla era daquela, como aínda agora 
para Padrón e para a actual provincia da Coruña, o límite do seu territorio. 'O S. e SE. de Padrón 
efectivamente o ferrocarril discorre ó outro lado do río , a ca. 3-5 kms. na localidade actual de 
Cesures; é posible que a inexacta noticia sobre o lugar do achado ("Cerca de Padrón, al hacerse las 
obras del ferrocarril ", Barros Sivelo) se referise a esa área, onde apareceron tamén outras inscricións, 
nr. 17 e IRG III 15, 22 (Prov. Pontevedra); en tal caso a presente inscrición pertencería á actual prov. 
de Pontevedra. O nome da comunidade está composto, como sempre sucede na Callaecia, polo tér
mino Forum seguido do nome propio da comunidade en xenitivo de plural, coma F. Limicorum, F. 
Bibalorum etc. no conv. Bracaraugustanus, sen referencia a ningún maxistrado ou emperador. A 
mesma comunidade é chamada tamén Iria Flavia (Ptol. , II ,6, 24) , indicando o cognomen Flavia que a 
comunidade se organizou ó modo romano por efecto do ius Latii, mais sen que iso implicase o esta
tuto municipal, vid. Pereira Menaut, Los Castella, 263. Unha comunidade do mesmo nome era Iria 
(Plinio, III ,5,49; Ptol., III,1,35; Tab. Peut. 4,1), na regio IX, Gallia Cispadana, que aparece nas inscri
cións co nome Forum Iulii Iriensium. Vid. nr. 12. Pala natureza do texto, a presente inscrición débese 
datar, preferentemente, antes do século II d.C. Vid. páx. 225. 

Os nomes Cambavius e Coralus son coñecidos soamente na presente inscrición. A mesma raíz, 
en ámbolos casos, aparece noutros antropónimos celtas, pero non na P. Ibérica , vid. Albertos, 
Onomástica, 74, 95. 
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14 

Estela funeraria de granito, arredondada por arriba. 
Arriba, lúa crecente sobre tres arcos apoiados en capiteis. 
O campo epigráfico está utilizado só aproximadamente na 
metade superior. Rota por abaixo, sobre todo á esquerda. 
Atrás, basto, para pegar a unha parede. Descuberta antes 
de 1875 por Barros Sivelo en Iria, quen non transmite máis 
detalles sobre o seu achado. Consérvase no Museo de 
Pontevedra. 

200 x 50 x 21 cm. CE 60 x 21 cm. Let. 7-6 cm. 

CIL II 5630. IRG III 43 con foto. ILER 4626 (segundo CIL e 
IRG). 

BARROS SIVELO , Antigüedades, 197, nota l. FITA & FERNANDEZ 

GUERRA, Viaje, 24 (copia de LOPEZ FERREIRO) . LOPEZ FERREIRO , 

Historia I, 368 con gravado. MURGUIA, Historia IF, 680. 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

Cm(nelio) Ch-

resimo 

an( norum) ¡IJus) m(inus) 

5 L Julia 

Vale1itil( [)-

ª c(oniugi) Jf..iissimo) Jf..osuit). 

O trazo horizontal dos A é inclinado cara á dereita e 
moi curto.- Interpunción en tódalas liñas excepto no último 
espacio na liña 7. - Liña 6: o L final ten o trazo horizontal 
moi curto , está moi cerca do extremo do campo epigráfico; 
os autores anteriores non a viran ou leron erroneamente I; 
Hübner completa Valenti(n)a; Valentz1n] IRG, ILER; Valenti 

Barros Sivelo. - Liña 7: c(oniugi) Jf..io) Jf..osuit) IRG; c(oni) 

p(io) p(os) ILER.- Liña 6-7: Valentiia c(arissimo) p(atri) 

p ( osuit) López F.; Valentii con nexos AL,NT, Murguía; 
Valentila c(arissimo) p(atri) p(osuit) Pita e Fernández 
Guerra. Polo seu cognomen de orixe greca, un dos máis 
espallados en todo o Imperio Romano, o difunto era pro
bablemente un liberto , vid. Solin , Griechischen 
Personennamen, 1440. Sobre as estelas funerarias vid. páx. 
224. 
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15 

Inscripción perdida, seguramente funeraria . No século XVI encontrábase en Padrón . Perdida 
polo menos xa no século XIX, pois non foi localizada por López Ferreiro. 

CIL II 2541. IRG I Sup 29 (segundo autores anteriores) . ILER 4539 (segundo CIL). 

CEAN, Antigüedades , 213 (segundo STRADA, vid. CIL). LOPEZ FERREIRO , Historia I, 369. MURGIBA, Historia 

IF, 678 (segundo e~ ). 

FL · TERTVLLA · ME 

SAN · FL · F · MARITO 

Pequenas variantes de lectura nos autores antigos ó final da liña 1 e comezos da liña 2, onde 
estaba seguramente o nome do marido de Fl(avia) Tertulla .- Liña 1: FL TERTULIA · ME Ceán.- Liña 2: 
SA · F · L · F · Marito Ceán ; san(ae) Fl(avii) j(ilio) marítimo López Ferreiro. O texto transmitido segu
ramente é incompleto e erróneo. 
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16 

Estela funeraria de granito, arredondada por arri
ba. Arriba , lúa crecente. Atrás , basto, para pegar a unha 
parede. Segundo Murguía foi copiada por M. Rodríguez 
Cobián, antes de 1868, quen enviou unha copia , entre 
outras persoas , a Barros Sivelo, que foi o primeiro en 
publicala , vid. nr. 13. Cara a esa época debeu aparecer 
nos arredores de Padrón; Hübner di , seguindo a Barros 
Sivelo, que se conservaba na casa oficina da Compañía 
Inglesa do Ferrocarril , pero esta noticia non está en 
Ba rros Si velo nin nos ou tros a u to res antigos. 
Consérvase no Museo de Pontevedra. 

165 x 49 x 19 cm. CE 91 x 35 cm. Let. 7-5 cm. 

CIL II 5631 . IRG I Sup 28 (con lectura moi defectuosa 
segundo os primeiros copistas e referencia errónea a 
CEAN) . IRG III 45 con foto. ILER 4228 (segundo IRG III). 

BARROS SIVELO , Antigüedades , 197 nota 1 (copia de M. 
Rodríguez Cobián) . FITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje, 24 
(copia de LOPEZ FERREIRO) . MURGUIA , Historia II2 , 679 
(copia de M. Rodríguez Cobián). LOPEZ FERREIRO, 

Historia I, 368 con gravado. 

IX._is) M(anibus) s(acrurn) 

Julia ma(tá) 

filio pi(issirno) 

Na(e)vio_lo 

5 non libe( ns) 

an( n) m(_ wn) 

XIII! 

Interpunción só nas liñas 1 e 2. - Nas liñas 2 e 4 
os A teñen o trazo horizontal só na metade.- Liña 2-3: 
Julia m( ater) filio pio Suaviosb non. vixit ILER (con 
separación errónea de liñas) ; Julia ni(ater) pi IRG I Sup 
(aparece como liña 2) .- Liña 3: filio pio IRG III 45.- Liña 
4: navi.o .o Barros S. ; navioto IRG I Sup (aparece como 
liña 3).- Liña 5: falta en IRG I Sup.- Na liña 5 o I, máis 
pequeno, encima do trazo horizontal do L. Tódalas lec
turas anteriores desta inscrición son moi defectuosas 
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nas liña 4-5; a máis aproximada é a de López Ferreiro , publicada primeiro por Fita & Fem ández 
Guerra con algunhas variacións e despois por el mesmo : NA VIO CO / !ION LIBE; IRG III: SVA VIOSO / 

NON VIXIT Hübner reproduce a lectura de Barros Sivelo , a de Murguía e a de Fita & Fem ández 
Guerra e abstense de enmendalas .- Liña 6: anor. XIIIIILER; anor(um) XIIIIIRG III 45 (xunta as liñas 
6-7 nunha). - Liña 7: XIIIIIRG Sup (como liña 6) . 

Naeviolus é un cognomen coñecido, aínda que moi escaso en xeral no Imp. Romano, vid. 
Kajanto, Cognomina, 167. A fó rmula n on libens f ecit referida ós dedicantes de inscricións funerarias é 

coñecida, se ben moi pouco usada, vid. por ex. CIL VI ,7,3 páx. 3373; sen dúbida refírese ós sentimen
tos da nai diante da morte do fillo pequeno . Sobre as estelas funerarias vid. p áx. 224. 
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17 

Estela funeraria de granito , rota p or 
abaixo; fa ltan as últimas liñas do texto. 
Encima da inscrición , unha lúa crecente; o 
espacio libre carece de decoración. Atrás, 
basto, para pegar a unha p arede. Apareceu 
nos anos 60 do século pasado , nas cercanías 
de Padrón, ó facérense as obras do ferroca
rril , e conservouse nunha casa privada ata 
1909, en que foi trasladada a Santiago para 
figurar na Exposición Arqueolóxica celebrada 
nese ano. Consérvase no Museo da Catedral 

de Santiago. 

111 x 46 x 19 cm. CE? x 31 cm. 
Let. 7-6 cm.; 8 cm. na liña 1 

CIL II 5632 . IRG I 16 con foto. ILER 3654 
(segundo IRG). 

MURGUIA, Historia IF, 680. LOPEZ FERREIRO, 

Histo ria I , 368 con gravado. SA DEZ , 

MMAProv 1945, vol. 6 (1946), 181 (segundo 
MURGUIA). LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 1973, 
223 con foto. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 19 
(reproduce lectura e bibliografía de IRG). 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

Secun-

dianus 

Secundi (filiu s) 
5 an(norum) LVIII 

h(ic) s(itus) €\st) Fla

ccinius 

Secund-

~t[s -c.5-] 
10 ------

Interpunción nas liñas 1, 5 e 6.- Nexos correctamente só en Le Roux & Tranoy.- Liña 1: D .O.M. 
Murguía , Sández. - Liña 3: dianus Secund[i] ILER (con disposición errada das liñas) .- Liña 4: Secund 

Murguía, Sández; Secund(i) IRG.- Liña 5: an. LVIII ILER (aparece na liña 4). - Liña 6: h.s.Fla. Murguía, 
Sández; h .s.e. Fla ILER (aparece como liña 5). - Liña 7: cc(i)nius IRG, Rodríguez Lage; ccinius ILER 
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(aparece como liña 6).- Liña 8: Secundianus JXosuit) Rodríguez Lage; SecundzTanus p.] ILER (aparece 
como liña 7); cc(i)nius IRG.- Liña 9: ia Murguía, Sandez; [ianus JXosuit)] IRG; ------ Rodríguez Lage; 
López Ferreiro = CIL, pero liña 9: ia(nus) [ --- ]; ia[nus p.] en CIL, mal, consérvase claramente o inicio 
superior do V, como.en Le Roux & Tranoy. - IRG: lectura só liña 8. - O texto podería rematar nas liñas 
9-10 .. .filius (ou p atrz) / p osuit ou similar, dado que a idade do defunto aconsella ver no dedicante o 
fillo, non o pai. A estela p odería continuar por abaixo moito máis, xa que normalmente son ben máis 
altas . Sobre o xentilicio Flaccinius vid. nr. 6. Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224 
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18 

Estela funeraria de granito, moi 
ma l con se rva d a . Atrás, b as to, p a ra 
pegar a unha parede. Arriba, unha lúa 
crecente e dentro unha figura as tral. 
Máis aba ixo, tres arcos . A inscrició n 
está separada p or unha banda que á . 
es querda ten varios trazos ve rti ca is 
modernos. Rota por abaixo e á dereita. 
Descuberta ca. 1979 reutilizada nunha 
se pultura a lto m e dieva l e n Iri a . 
Consérvase no Museo de Arte Sacro de 

Iría . 

112 x 45 x 15 cm. Let. 7-5 

Inédita. 

IX_ is) M(anibus) .sCacrum) 

po~u!1 t] 

ven [-c.2-J 
DACI [-c.2-] 
V O [-c.3-] 

É imp os ibl e a recon s tru cc ió n 
deste texto, qu e tiüa unha estru ctura 
frecuente nas estelas funerarias galaico
romanas, como por exemplo nr. 27,43. 
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19 

Inscrición votiva desaparecida. Ata data recente conservábase nunha casa particular en Fisterra. 
Segundo os editores de IRG, que viron unha fotografía , era unha pequena ara (50 x 25 x? cm.) , que 
tiña por baixo dúas liñas de arcos, unha encima doutra. Atopárase en S. Pedro de Herbogo (Rois), 

uns 7 km. ó noroeste de Padrón. 

IRG 1 Sup 3. HAEp 1700 (segundo IRG). 

Jovi 

CXptimo) M(aximo). 

Sobre as dedicatorias votivas e o culto a Xúpiter vid. páx. 223. 
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20 

Ara votiva de granito de 
moi mala calidade. Retocada 
para ser reutilizada como mate
rial de construcción, sen restos 
de decoración, algo máis ancha 
na parte inferior. Uns sucos hori
zontais separan as liñas centrais 
do texto. A inscrición consérvase 
completa, ilexible a primeira liña , 
e moi deteriorada en xeral. Está 
encastrada na parede norte da 
igrexa de San Pedro de Herbogo 
(Rois) en posición horizontal. 

62 x 27-30 cm. Let. 6'5-6 cm. 

GONZALEZ, O concello de Rois , 56 
con foto (só noticia da súa exis
tencia). 

[-c.5-] 

erbo 
Erbie-
co L(---) S(---) E(---) 

5 ex vot-

o JX_osuit) l(ibens) a(nimo). 

Interpunción nas liñas 2, ó 
final, 3, 4 e 5. 

Na liña 1 empezaba segu
ramente o no me da divindade. 
Na liña 4, abreviado, o nome do 
dedicante. 
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21 

Inscrición votiva desaparecida. Arredor de 1610 estaba xunto ó castro da Rocha , preto de 
Padrón, onde a viu e describiu Castellá Ferrer. Os autores posteriores non a viran. Segundo Barros 
Sivelo encontrouse en Lugo en 1838, sen dúbida erradamente coma noutras localizacións deste autor. 

CIL II 2539. IRG I Sup 26 (segundo autores anteriores). IRG II 69 (segundo BARROS SIVELO e CIL). ILER 
897 (segundo LEITE DE VASCONCELOS). IRPLugo 18 (segundo autores anteriores) . 

CASTELLA FERRER, Historia, f. 72 v. con copia reproducida aquí. MASDEU, Historia V, 54 nr. 108. HUERTA y 

VEGA, Anales I, 77 (segundo CASTELLA FERRER). BARROS SIVELO, Antigüedades , 202. MURGUIA, Historia IF, 
668 s. LOPEZ FERREIRO, Historia I, 369 (segundo CASTELLA FERRER). LEITE DE VASCONCELOS, Religi6es II, 309 

e 341 (CIL, crítico, considéraa corrupta). 

J J 1 '- lJ J ¡,. 1,., 1 J .J. 1.J 1 a ) u • , '- ...., .... ~ - • - :J - 1 - - - • • - - - - -

h Jll e y a Vil o,<¡ ll o puJ ,) lce,rfe. Ot~O db ju neo a~ e afl:ro 
la R.ocha,q d1g9 foc: d Calt1llo ~lhon, q~e mandie~ad 
alfi fepulcado:vn Alferei dd msfmo lulrn ~.cfa~~d~~~a. 
y dla gaftado ~~ l3s _parte:~ ~orulc pa~ec~~ .. , e:·; .:'; · ,: .~ · ·: · 

NE 
VE 

TA .e l.' 
ILFERI 

CAE SVL 
.PICJVSSE . 
VERVS··· 

·~V·. :Sw L. M.· 

~ . S T.A _algo gaft2do el prime.r rengló entre la E.y-1 
Q.eLti·empo Jo ha confumido .. con;o rihten lo iJ n:t· 

Liña 1: Neta ci López Ferreiro; Castellá Ferrer, o único que a viu, afirma expresamente que no 
espacio intermedio das liñas 1-2 desapareceran as letras por desgaste da pedra.- Liña 2: Veilfericae 
Masdeu Vellfericae Murguía; veil feri López Ferreiro; Castellá Ferrer reconstrúe VEXJLFERI, interpreta
ción militar que foi seguida por algúns autores locais. Masdeu intuíu na liña 1 o nome da divindade 
Neto. Leite de Vasconcelos 309 aceptou a lectura de Masdeu, pero 341 propuxo ler nas liñas 1-3 o 
nome dunha divindade indíxena , Netaciveilebrica, que se mantén na investigación actual , vid. 
Blázquez, Religiones , 93; Tranoy, Galice Romaine , 288 e 290. Hübner non reconstrúe o texto. IRG I 
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Sup. en comentario: Aetacine ( = Ataecinae) Inf ericae, p a la as imilación da Ataecina lusitana con 
Proserpina. IRG II sen lectura crítica. IRPLugo como Leite de Vasconcelos 341. 

Non é posible unha restitución fiable da divindade a quen Sulpicius Severus fixo esta dedicato
ria votiva. A reconstrucción de Castellá Ferrer é insostible, pois vexillifer ( = vexillarius) non aparece 
nas inscricións latinas; é empregado soamente nas fontes literarias de época tardía, vid. Cagnat, Dict. 
Ant. s. v. O gravado de Castellá Ferre r oblíganos a afirmar que a suposta divindade indíxena 
Netaciveilehrica era unha fa lsa lectura. 
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A 
rea de vales temperados e fértiles. Dos restos arqueolóxicos destacan dous grandes e rudos 
bustos de pedra, indebidamente relacionados con algunhas inscricións de Logrosa. Hai ins
cricións funerarias e votivas, todas elas (excepto a nr. 27 e a 28) de marcado carácter galaico

romano. A onomástica é predominantemente latina. Merece ser salientada a inscrición nr. 22, única 
dedicación votiva de toda a provincia en que a divindade é indíxena e o dedicante conserva tamén 
nome indíxena. 
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22 

Ara votiva de granito, con 
molduras na parte superior seme
llando unha cornixa simple, e unha 
base tamén simple. Arriba , focus 
circular sobreelevado rodeado de 
alvéolos que lle dan forma estrela
da . Atrás conserva parte das mol
duras superiores , pero pouco da 
base . Está bastante estragada en 
toda a parte inferior e arriba no 
lado esquerdo das molduras. O 
texto está bastante <lanado , pero 
recoñécese sen dificultade , agás a 
ú ltima letra da terceira liña. 
Apareceu ca. 1970 nun labradío de 
Logrosa (Negreira). Consérvase no 
Museo de Pobo Galega, Santiago. 

76 x 32-29 x 23-21 cm. Let. 6-5 cm. 

Inédita. 

Coso Do

minoAe-

"/:Xura) Ati (filia) Ci((ena) 

exs vo-

s to Ji_osuit). 

Interpunción en tódalas liñas 
en tódolos espacios de separación. 

O nome indíxena Aebura 

aparece tamén, na forma Ebura, no 
nr. 36 e é ben coñecido na ono
mástica céltica da P. Ibérica , vid. 
Albertos, Onomástica Celtiberia 
142. Attus, Attius (ás veces escrito~ 
Atus, Atius) é un nome indíxena 
cun homófono latino, moi estendi-

NEGREIRA - A BAÑA 
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do, vid. Alb rtos, Onomástica, 41 s .; Palomar Lapesa, Onomástica, 45; no conv. Lucensis aparece 
tamén no nr. 78, mm contexto completamente latino, e no texto, dubidoso, do nr. 48. Sobre a locali
zación dos Cileni (Plin. , IV,3; Ptol. II ,6,24) ó sur do río Ulla vid. agora Tranoy, Galice Romaine, 56. 
Sobr as dedicatorias relixiosas e o culto a Cosus vid. páx. 223. 
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23 

Ara votiva de granito. A parte superior, 

ata o comezo da inscrición, é un pouco máis 
ancha e máis grasa. Por detrás , sen traballar, 
para pegar a unha parede. Arriba mal conser
vada, non se observan restos de focus . 
Abaixo sen traballar, para fincar no chan. Na 
parte superior, a ámbolos lados, decoración 
en forma de dous grandes X, un encima dou
tro . Foi localizada en 1876 no muro dunha 
finca particular cabo da igrexa de Sta. Eulalia 
de Logrosa. En 1953 estaba conservada 
nunha casa particular de Logrosa xunto coas 
nr. 24 e 25 e fragmentos de columnas antigas, 
unha delas cunha figura humana en relevo, e 
outros restos antigos. En 1958 as tres inscri
cións e os outros restos fóronlle entregadas ó 
Instituto de Estudios Gallegos . Consérvase no 
Museo do Pobo Galega, Santiago. 

99 x 32-28 x 18 cm. Let. 6-5 cm. 

CIL II 5640. IRG I Sup 5. ILER 34 (segundo 
CIL e IRG). 

FITA, BRAH 59, 1911 , 404. CHAMOSO, NAH 2, 

1953 0955), 220 s. 

I(ovi) CXptimo) M(axúno) 

a(ram) P..osuit) s(ua) p__ecunia) 
S(---) M(---). 

Interpunción soamente na liña 1, case 
non se conserva.- Liña 2: A(1po?) P..ro?) s(e?) 

5\uisque?) Fita; A P S F en CIL, segundo os 
autores anteriores; V G R erroneamente en 
Chamoso.- Liña 3: V(?) S M en CIL seaundo 

' b 

os autores anteriores; [v(otum) ] s(o l vit) 

m(erito) Fita; S(?) M(axinius) (?) IRG e ILER. 

Na liña 3 escóndese o nome do dedi
cante. A presente inscrición e a nr. 24, tamén 
dedicada a Xúpiter, puxéronse en relación 
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con dúas grandes esculturas antropomorfas procedentes tamén de Logrosa e conservadas no museo 
do Pobo Galega, vid. IRG I Sup 4. Pero as esculturas proceden do castro galaico-romano cercano a 
Logrosa, meñ.tres que as inscricións atopáronse todas elas (nr. 23, 24, 25) preto da igrexa de Sta. 
Eulalia, na chaira. Nos terreas próximos á igrexa fixéronse prospeccións arqueolóxicas e apareceron 
abundantes restos romanos, vid. Chamoso, o. c. Sobre as dedicatorias relixiosas e o culto a Xúpiter 
vid. páx. 223. 
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24 

Ara votiva de granito. Catro estrías horizon
tais, que se continúan a ámbolos lados, dividen a 
pedra en cinco partes. A parte superior, bastante 
estragada, ten arriba un focus circular e diante tres 
arcos, maior o do centro. Atrás sen traballar, para 
pegar a unha parede. Toda a inscrición está moi 
mal executada. Localizouse en 1876 no adro da 
igrexa de Sta. Eulalia de Logrosa. Despois tivo as 
mesmas circunstancias de conservación cá nr. 22. 

99 x 41-34 x 12 cm. Let. liña 1: 12-7 cm. 
liña 2: 13-6 cm. 
liña 3: 11 cm. 

CIL II 5641. IRG I Sup 4. ILER 3 (segundo CIL e 
IRG). 

FITA, BRAH 59, 1911, 404 s. CHAMOSO , NAH 2, 1953 
(1955), 220 s. 

lovi 

OpJimo) Ma(ximo) 

Ma(---). 

Liña 2: O P M en Chamoso. - Liña 3: falta en 
CIL, seguindo ós autores anteriores , en Pita e en 
Chamoso. As letras desta liña son máis superficiais 
cás outras, e de distinto carácter; quizais os primei
ros autores creron que non pertencían ó texto ori
xinal. 

Se a liña 3 era orixinal, nela indicábase seguramente o nome do dedicante. Sobre as dedicato
rias relixiosas en xeral e o culto a Xúpiter vid. páx. 223. Vid. nr. 23 sobre a pretendida relación desta 
ara con esculturas antropomorfas procedentes de Logrosa. 
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25 

Estela funeraria de granito, partida en dous 
anacos pero conservada íntegra. Arriba , na cara 
anterior, tres semicírculos superficialmente grava
dos, un maior, invertido, no centr<?. Debaixo, un 
arco sobre columnas con capiteis. Atrás sen traba
llar, para pegar a unha parede. Abaixo sen traba
llar, para fincar no chan. A estela é un pouco máis 
ancha abaixo ca arriba. A inscrición está enmarca
da soamente arriba e ós lados por un suco simple 
que abaixo non chega ó final do texto. 
Circunstancias de achado e conservación exacta
mente igual cá nr. 24. 

188 x 54-50 x 17 cm. Let. 9-8 cm. 

CIL II 5642. IRG I Sup 23. ILER 3298 (segundo 
IRG). 

FITA, BRAH 59, 1911, 404. CHAMOSO, NAH 2, 1953 
(1955), 221. LE ROUX & TRAI'-JOY, CEG 28, 1973, 227 
con foto . RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 22 (reproduce 
lectura con alteracións e bibliografía de IRG). 

IX. is) M(ani)f:Xus) 

AúreÍi(us) 

Aúrel-

iánus 

5 ann

orum 
XXXVl 

Le Roux & Tranoy non transmiten o segun
do nexo da liña 2 nin o da liña 6; no canto do 
último transmiten un nexo OR mal· en CIL e IRG 

' ' 
non aparecen os nexos.- Liña 1: D M P en CIL e 
IRG segundo os autores anteriores; IX.is) M(ani

bus) S(acrum) P(ublius) Rodrío-uez Lao-e· IXis) 
b º ' 

M(anibus) P(ublius) Pita.- Liña 2: Aurelius Pita.-
Liña 4: INVS Chamoso. 

Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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26 

Fragmento de inscrición perdido, que no século XIX se encontraba en Vilachán (Negreira) . 

CIL II 5643. IRG I Sup 30 (segundo CIL e PITA) 

FITA, BRAH 59, 1911 , 404. 

[---] AS 

[---] SA 

[---] NO 

[---] M 
[---] 
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27 

Placa funeraria de granito. Apareceu en data recente nunha terra de labradío de O Castro (Sta. 
Eulalia de Lañas , A Baña), e logo levárona fóra de Galicia, en propiedade particular. 

36 X 50 X 18 Cffi. 

Inédita. Reproducida mm estudio dactilografiado por X. A. Liñares Giraut & X. C. Mata Tomé, 
con medidas xerais e foto (Dpto. de Arqueoloxía Univ. Santiago). 

Ma(---) Carae 

j(_ili-) an(norum) XIV h( ic) s(it-) 

est s(it) t(ibi) t(erra) lef._vis) 

G(---) Luc( i) us j(_ ecit). 

Nas fotografías conservadas vese interpunción en tódalas liñas , na liña 3 tamén entre L e E, na 
liña 4 tamén entre V e S.- Liña 1: Ma(rcia) ou similar.- Liña 3: G(aecilius) ou similar. 

O defunto podería ser do xénero masculino ou feminino. Carus-a é un cognomen latino moi 
coñecido, vid. Kajanto, Cognomina, 284, pero documéntase tamén co.mo nome indíxena, coma en 
Cara Vesuclotif de Lucus Aug., IRPLugo 39. O praenomen Lucius utilízase con frecuencia como cog
nomen, vid. Kajanto , o. c., 172 e CIL II páx . 1086, mais este é o único caso no conv. Lucensis. Por tra
tarse dunha placa funeraria é máis probable que os nomes das persoas mencionadas fosen latinos , 
vid. páx. 224 sobre as placas funerarias. 
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28 

Placa funeraria de granito. Atrás sen traballar. Apareceu arredor de 1954 nun labradío no lugar 
do Castro (Sta. Eulalia de Lañas , A Baña), xunto coa nr. 29. Consérvase no Museo do Pobo Galega, 

Santiago. 

35 x 53 x 9 cm. Let. 7-6 cm. 

IRG I Sup 17 con foto (segundo FERNANDEZ). ILER 2796 (segundo FERNA.i~DEZ e IRG). HAEp 1707 
(segundo IRG). 

FERNANDEZ, Emérita 26, 1958, 317 con foto. LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 1973, 226 con foto. RODRIGUEZ 

LAGE, Estelas, 21 (reproduce lectura e bibliografía de IRG). 

M(arcus) Quin(tius) 

Doq(uirus) ann(orum) 

LXX h(ic) s(itus) est s(it) 

t(ibi) t(erra) lef._vis) C(aius) Quin(tius) . 
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Interpunción con puntos en tódolos espacios de separac1on en tódalas liñas .- Segundo M. 
Fernández os Q eran hederae distinguen¡tes, resultando a seguinte lectura ( = IRG e outros) nas liñas 1-

2: M(arco) Vin/do ann(norum); na liña 4: t(ibi) t(erra) ltí._vis). C(aius) Vin/ [dus ---. Le Roux & Tranoy, 
liñas 1:2: [.ZX:is) M(anibus)] ? / M(arco) Quin( tio) / Docf._uiro) ann(orum); liña 4: t(ibi) t(erra) ltí._vis) . 

C(aius) Quin(tius) / [--- fratri / suo pos(uit)] ?. Así e todo a placa está completa, como aínda pode 
observarse, cfr. tamén a forma e medidas doutras placas similares, coma a nr. 27, aparecida nun sitio 
cercano.- Liña 3: como dúas liñas en ILER. Pala estructura do texto é máis probable que o nome do 
defunto estivera en nominativo, como por exemplo nas nr. 46 e 50. 

O cognomen Doquirus está ben documentado na onomástica indíxena da Lusitania , vid. 
Palomar Lapesa, Onomástica, 70. Vid. tamén Albertos , Onomástica Celtiberia, 142. Sobre as placas 
funerarias vid. páx. 224. 
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29 

Parte superior dunha este
la funeraria de granito, arredon
dada por arriba . Arriba, nun 
espacio semicircular rebaixado, 
unha lúa crecente tamén rebai
xada. A continuación dous arcos 
e unha banda, rebaixados. Atrás 
sen traballar, para pegar a unha 
parede. As mesmas circunstan
cias de achado e conservación 
cá nr. 28. 

67 x 41 x 20 cm. Let. 8-7 cm. 

IRG I Sup 18. HAEp 1708 
(segundo IRG). 

FERNANDEZ, Emerita 26, 1958, 318 
con foto. LE ROUX & TRANOY, CEG 
28, 1973, 227 con foto. 

L(is) Ma(nibus) 

Fe+[-c.2-] 

O trazo horizontal do A 
só na metade esquerda, inclina
do cara a abaixo.- Interpunción 
na liña 1, e na liña 2 antes do F.
Liña 2: Seúe/ rus ... IRG; S~verus) 
ou Se(cundus) M. Fernández; 
Sev(erus) HAEp .; Fe[lici]? Le 
Roux e Tranoy. 

NEGREIRA - A BAÑA 
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30 

Estela de granito, rota arriba á esquerda, pero 
pódese recoñecer que remataba en forma cuadrangu
lar. Partida en dúas metades, fa lta soamente unha 
pequena parte da primeira e das dúas últimas letras 
da segunda liña. Arriba, mm campo refondado, dous 
arcos superpostos, máis grande o superior. Debaixo 
destes, outros dous arcos, separados da inscrición por 
un suco simple . Atrás sen traballar, para pegar a unha 
parede. Abaixo sen traballar, para fincar no chan. 
Apareceu en 1979 mm labradío no lugar dos Castros 
(Vilacoba, Troitosende, A Baña) ó sur dun castro 
galaico-romano do mesmo nome. Consérvase na casa 
do seu descubridor, o Sr. ]. Senra, en Vilacoba. 

159 x 45 x 10 cm. Let. 9'5-7 cm. 

AE 1983, 588 (segundo CAAMAÑO). 

CAAMAÑO, Brigantium 2, 1981 , 267 con foto e gravado. 

Di(s) M(anibus) s(acrum) 

Pos(u)i(t) Co(---) 

Fronto(ni) 

an( norum) XXX-

5 XIII! 

Interpunción nas liñas 1 e 2.- Os X na idade do 
defunto teñen forma de cruces. Na liña 2 estaba o 
nome do dedicante, Co(ralus) , Co(rnelianus) ou simi
lar.- Liña 2: posi(t) .- Caamaño.- Liña 3: Pronto Camaño 
(en nominativo, dedicante). 

Segundo a lectura proposta o presente texto 
ten a mesma estructura có nr. 44, incluso a mesma 
forma de abreviar da primeira liña. Sobre as estelas 
funerarias vid. páx. 224. Cfr. nr. 74 . 
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e ampamento romano da Cohors 1 Celtiberorum, asentada alí polo menos desde o ano 132 d.C. 
Actualmente está en curso de escavación. O seu carácter militar testemúñase na epigrafía (nr. 
31, 32 e 33); outros teñen onomástica moi escasa na P. Ibérica (nr. 35). A nr. 34 é unha estela 

reutilizada decorada cun Dioscuro. Tódalas inscricións votivas están dedicadas a divindades romanas. 
Ningunha das inscricións <leste grupo pode ser datada antes do século II d .C. 
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31 

Ara votiva de granito, con base 

moi simple e cornixa, ambas tamén ós 
lados e atrás . Arriba, dous cilindros, 
sen focus. Os lados son claramente 
máis estreitos abaixo ca arriba. A base 
está bastante estragada por diante e 
sobre todo por detrás. Apareceu en 
1983 no campamento romano de 
Cidadela, nas excavacións arqueolóxi
cas. A ara estaba in situ, na súa posi
ción orixinal, a uns 1 O cm. da pared.e 
dunha habitación de 310 x 280 cm., 
sobre un chan de terra pisada, calzada 
con cuñas para conseguir estabilidad.e. 
Consérvase no Museo Arqueolóxico da 
Coruña. 

88 x 42-39 x 20-13 cm. 

Let. 5'5-3'5 cm., máis altas na liña 5: 7-
4 cm. 

AE 1986, 387 (segundo CAAMAÑO) . 

CAAMAÑO, Brigantium 4, 1983, 253 s. 
coa información arqueolóxica, con 
fotos. 

Fortu-

n(a)e Val(erius) 

Lupus 

opt(io) 

5 «_otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

Interpunción soamente na liña 
5.- Liña 2: ne Caamaño. 

O dedicante era optio na cohorte I Celtiberorum asentada en Cidadela, vid. nr. 32. Sobre as ins
cricións votivas e o culto a Fortuna vid. páx. 223. 
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32 

Parte inferior dunha ara 
votiva de granito ; consérvanse 
as molduras da base, que con
tinúa n ós lados e atrás. 
Abaixo, preparada p ara finc ar 
no chan. Encontrouse en 1937 
no campamento romano de 
Cidade la (Sobra do do s 
Monxes) . Consérvase no Museo 
A.rqueolóxico da Coruña . 

30 x 25-21 x 14-12 cm. 

Let. 4 cm.; 2'5 cm. na última liña 

IRG I Sup. 6 bis con foto . HAEp 
1702 (segundo IRG) . A.E 1984, 
548 (segundo CAAMAÑO) . 

DEL CASTILLO, BRAG 22 , 1942, 326 
(só noticia do achado, sen lectu
ra). CAAMAÑO, NAH 18 , 1984, 
240. 

[-c. 2-]+ RI[-c. 3-] 

RO sig(nifer) c(ohortis) 1 O:eltiberorum) 
l(ibens) a(nimo). 

Interpunción na liña 2 -non na primeira separac1on- e na liña 3. - Liña 2: [---]rzl---] IRG, 
Caamaño. - Liña 3: rosici c(uravit?) pd_nendum) IRG; ro sig(nifer) c(ohors) 1 O:eltiberorum) Caamaño. 
Das letras conservadas na liña 1 soamente o R é relativamente seguro; nesta liña e ó principio da 
seguinte está seguramente o cognomen do dedicante. Castillo le soamente a última liña. 

A Cohors 1 Celtiberorum estivo na Callaecia polo menos desde 132 d. C. , anque xa existía antes. 
Segundo a Notitia Dignitatum no Baixo Imperio foi trasladada de Brigantium a Iuliobriga, en territorio 
cántabro, vid. Tranoy, Galice Romaine , 175 ss . As recentes excavacións arquelóxicas confirman o seu 
asentamento en Cidadela, ó apareceren numerosas tégulas coa marca desta cohorte . 
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33 

Fragmento dunha placa 
de granito, conserva soamente á 
dereita o lado orixinal co marco 
pe rfilado que delimitaba o 
campo epigráfico. Atopouse 
durante as excavacións arqueo
lóxicas efectuadas en 1981 no 
campamento romano de 
Cidadela (Sobrado dos Monxes). 
Consérvase no Museo do Pobo 
Galego, Santiago. 

32 x 32 x 10 cm. Let. 5'5 

AE 1984, 549 (segundo CAAMAÑO) 

CAAMAÑO, NAH 18, 1984, 240. 

[--- Caecil ?] io Se-

[ vero? ---] Q:._uintus) Coe

[lius ---] et Q:._ uintus) Ce-

[ ionius? ---] 1 c(o)hor(s ou -tis) 

5 [C(eltiberorum) ---] 

CIDADELA CUM VICINA 

Non se observan signos de interpunción, se cadra polo mal estado da pedra. Liña 3-4: [lius? .. . ] 1 

C(o)hor(s) Caamaño (nunha soa liña). - Liña 4: as letras conservadas están moi cerca unhas doutras , 
sen separación. A restitución dos nomes proposta con dúbidas éo só como exemplo. Vid. nr. 32 
sobre esta unidade auxiliar e a época da súa estancia na Callaecia. 
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34 

Estela funeraria de granito. Rota 
enriba á esquerda, consérvase á dereita o 
remate orixinal, que era rectangular. A 
parte posterior está sen traballar , para 
pegar a unha parede; enriba de todo, nos 
últimos 40 cm. está alisada e faise paulati
namente máis delgada; esta última parte 
sobresaía por riba do monumento funera
rio coma no nr. 70. Abaixo sen traballar, 
para fincar no chan. Unha moldura cun 
suco bordea toda a parte da estela que se 
ía ver, formando coma unha orla. Por arri
ba a estela está decorada coa figura dun 
Dioscuro con pileus e manto suxeitando 
un cabalo; na man esquerda levaba un 
obxecto, hoxe completamente irrecoñeci
b le por esta-l a pedra estragada , que 
segundo IRG era "un objeto triangular 
alargado", quizais unha lanza ou unha 
antorcha. 'A dereita da cabeza, unha es
trela ; nas dúas esquinas superiores, un 
ramo de vide con acio de uvas , que se 
conserva íntegro unicamente á dereita. 
Debaixo, unha cartela en forma de tabula 
ansata, que contén a primeira liña do 
texto e delimita o campo epigráfico por 
arriba . O campo epigráfico está dividido 
horizontalmente , por sucos moi ben con
servados , en catorce liñas , as cinco últi
mas sen utilizar. A estela foi reutilizada 
para unha segunda inscrición, ou ben foi 
gravado o texto primeiro erróneamente e 
despois corrixido: na primeira liña, antes 
do D, hai restos doutra letra, quizais un O; 
na sétima liña hai unha hedera distin
guens antes da primeira letra , pero no 
resto do texto non hai hederae e só un 
signo de interpunción (punto) na segunda 
liña; na oitava liña a distancia entre o A e 
o C é anormalmente grande; na décima 
liña , antes da primeira letra , quedan restos 
doutra, non identificable. A pesar dalgúns 
pequen os danos ó final das liñas 3, 4 e 5, 
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o texto consérvase íntegro. Apareceu nos arredores do campamento romano de Cidadela (Sobrado 
dos Monxes), a principios do presente século; figurou na Exposición Arqueolóxica de Santiago en 

1909. Consérvase no Museo da Catedral de Santiago. 

199 x 65 x 14-8 cm. CE 80 x 51 cm. Let. 4-3 cm.; 6-5 cm. na tabula ansata. 

IRG I 17 con foto. ILER 3547 (segundo IRG) . HAEp 1692 (segundo IRG). AE 1952, 114 (segundo SAN

DEZ). 

FITA, BRAH 56, 1910, 361 SS . con foto = BRAH 59, 1911 , 405 s. con foto. GARCIA ROMERO , BRAG 3, 
1910, 148. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 18 (reproduce lectura e bibliografía de IRG). 

WICKERT, Bericht, 16. 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 
Julio Seve-
riano anno(rum) 
XL VII niemo-

5 riam posuit 
coniugi ka
rissimo Pl
acidia Lupa 
defuncto in 

1 O valle Mini. 

Segundo IRG había interpunción (punto) no primeiro espacio de separac1on da liña 1, pero 
hoxe non se conserva máis ca un punto na liña 2.- Liña 4: XLVIII Sández.- Liña 8: a(. .. )ciplia Lupa 
Sández.- Liña 9: defunccto (. .. ) Sández; defuncto in Valle Mini ILER (nunha soa liña).- Liña 10: Valle 
Msnic (. .. ) Sández; 10: Mini(i) Wickert, IRG. 

O xentilicio Placidia é moi escaso na P. Ibérica, vid. CIL II páx. 1069 e ILER páx. 732; no conv. 
Lucensis aparece outra vez en IRPLugo 82, [Pnacidz1us] Paternus (Guitiriz). Non sabemos se a viaxe ó 

val do Miño tivo algo que ver coas funcións do destacamento militar de Cidadela, pois a inscrición 
non permite saber se o defunto era militar, aínda que poida parecer probable; noutros lugares do 

conv. Lucensis aparecen tamén elementos relixiosos sofisticados importados, vid. por exemplo nr. 60 
e 71. A suposición de IRG, de que se trataba dun comerciante de viña, pala decoración da estela, é 

absolutamente insostible . Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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Placa funeraria de gra
nito de moi mala calidade, 
cunha moldura a ámbolos 
lados e arriba, onde es~á rota 
á dereita e á esquerda. 
Atopouse nos arredores do 
camp amento romano de 
Cidad ela (Sobrado dos 
Monxes) algúns anos antes 
de 1909, data en que foi leva
da a Santiago para figurar na 
Expos ición Arqueolóxica 
celebrada ne se ano. 
Consé rvase no Museo da 
Catedral de Santiago. 

72 X 67 X 12 Cffi. 

CE 67 x 58 cm. 

Let. 5-4 cm. , máis pequeno o 
O final na liña 7: 3 cm. 

IRG I 18 con foto. ILER 4633 
(segundo IRG). HAEp 1693 
(segundo IRG). 

CIDADELA CUM VICINA 

FITA, BRAH 56, 1910, 9 con foto. GARCIA ROMERO , BRAG 3, 1910, 262 s. (copia de Eladio Oviedo) 
BRAG 7, 1913, 101 SS. LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 1973, 223 con foto. RODRIGUEZ LAGE, Estelas , 18 
(reproduce lectura e bibliografía de IRG) . 

IX.is) M(anibus) s(acrum) 

Val( erio) A nt€!-

roti ann( orum) 

XXV fa(ciendum) Clf(ravit) 

5 I(ulia) Apronian;(a) 

coniug! ~-
arissimo. 

Na actualidade non se observan signos de interpunción.- Lifla 2: Um(midio) no xentilicio Fita; 
Valante García Romero 1910; Val(erio) ante García Romero 1913; Val. Anteroti an.ni ILER (liñas 2-3 
nunha soa).- Liña 3: no tiami García Romero 1910; ro tiami (annorum) García Romero 1913, IRG.-
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Liña 4: a ,última letra é dificilmente recoñecible, por defecto da pedra podería parecer un N. Fron 

García Romero 1910 e 1913, IRG, ILER, Le Roux & Tranoy.- Liña 5: ia Irenia García Romero 1910 e 
1913; ia Fronian(i filia ?) IRG; ia Froniani ILER; ia Pronta Le Roux & Tranoy.- Liña 6: as últimas 
letras moi desgastadas. Coniugi García Romero 1910; coniug(i) García Romero 1913; coniugi e ILER.
Liña 7: as últimas letras moi desgastadas, o O final , máis pequeno, encima da letra anterior. Karissimo 

García Romero 1910; (K)aris(simo) García Romero 1913; arissimo ILER. 

O cognomen grego Anteras é moi frecuente nas inscricións do Imperio Romano, vid. Solin, 
Griechischen Personennamen, 17 ss. pero non na P. Ibérica, vid CIL II páx. 1078 e ILER páx. 659; no 
conv. Lucensis aparece soamente nesta inscrición. O cognomen Aproniana é tamén moi escaso na P. 
Ibérica, vid. CIL II páx. 1078 e ILER páx. 661; no conv. Lucensis aparece soamente nesta inscrición. 
Sobre as placas funerarias vid. páx. 224. 
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36 

Esquina inferior dereita dunha placa funeraria de granito, con marco moldurado. Encontrada 
en Cidadela (Sobrado dos Monxes) sen noticias sobre as circunstancias do achado. Consérvase no 

Museo de Pontevedra. 

30 x 40 x 10 cm. Let. 7-6 cm. 

FITA, BRAH 56, 1910, 362 con gravado = BRAH 59, 1911 , 404. GARCIA ROMERO, BRAG 3, 1910, 75 con 

gravado. 

[---] marito. 

Consérvanse restos de letras na liña superior, inidentificables. 
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37 

Estela funeraria de granito, 
con remate triangular. Partida en 
dous anacos por riba da inscrición. 
Rota tamén por abaixo, pero a ins
crición está completa. Arriba , lúa 
crecente enmarcada por un marco 
moldurado. Un marco semellante, 
que se o houbo non se conserva 
abaixo, delimita o campo epigráfi
co. Atrás sen traballar, para pegar 
a unha parede . Procede de San 
Vicente de Fisteus (Cidadela, 
Sobrado dos Monxes) e formou 
parte da Exposición Arqueolóxica 
de 1909 en Santiago. Consérvase 
no Museo da Catedral de Santiago. 

90 x 67 x 11 cm. CE ? x 47 cm. 
Let. 6-5 cm. 

IRG I 15 con foto. ILER 5120 
(segundo IRG). HAEp 1691 (segun
do IRG). 

GARCIA ROMERO, BRAG 8, 1915, 241 
SS. con foto. RODRIGUEZ LAGE , 

Estelas, 17 s. (reproduce lectura e 
bibliografía de IRG). 

/Xis) M(anibus) s(acrwn) 

Severae Vale-

ntini (filiae) an( norum) LX 

posuit Lucila 

5 Ebura &eres. 

CIDADEIA CUM VICINA 

Consérvanse signos de interpunción soamente no segundo espacio de separación da liña 1.
Liña 4: Lucil([)a IRG; Lucilla ILER. 

Sobre o nome indíxena Ebura ( = Aebura) vid. nr. 22. Lucila (frecuentemente escrito Lucilla), 

que aquí funciona como xentilicio, o que é frecuente na Callaecia, vid. Tranoy, Galice Romaine , 364, 
aparece nesta inscrición por primeira vez no conv. Lucensis. Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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38 

Ara votiva de granito, con base e cornixa 
tamén polos lados e por detrás; arriba, focus cir
cular entre dous semicilindros. Rota arriba á 
dereita. A.topada en S. Vicente de Présaras 
(Vilasantar) en data e circunstancias descoñeci
das, pero entre 1949 e 1960. Consérvase no 
Museo Arqueolóxico da Coruña. 

60 x 23-18 x 17-15 cm. Let. 4-2 cm. 

IRG I Sup 5 bis. ILER 607 (segundo IRG). HAEp 
1701 (segundo IRG) . 

Rebur
rius Ter
tius Ny

mfis ex 
5 voto. 

O xentilicio da presente inscrición deriva 
de Reburrus, un típico nome indíxena da área 
indoeuropea da P. Ibérica, pero que non é coñe
cido no conv. Lucensis , vid. Tranoy, Galice 
Romaine , 363 ss. Sobre as dedicatorias relixiosas 
e o culto ás Ninfas vid. páx. 223. 
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BRANDOMIL 

--E 
un grupo reducido de inscricións que fan supoñer un núcleo de poboación alleo á Callaecia. 
A onomástica é latina, nalgúns casos única na P. Ibérica (nr. 41), incluso moi escasa no 
Imperio Romano (nr. 38); outros nomes son gregos, moi escasos na Callaecia (nr. 40, 43). As 

inscricións funerarias non teñen carácter indixena; merece salientarse un gran frontón pertencente a 
un monumento funerario (nr. 42). Ningunha das inscricións pode datarse antes do século II d.C. 
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39 

Ara votiva de granito, transformada 
para ser reutilizada como material de cons
trucción. A cornixa foi destruída por diante e 
polos lados, conservándose unicamente por 
detrás, moi deteriorada. Arriba está comple
tamente alisada, non se observan restos de 
adornos nin de focus. Seguramente tiña base, 
pero a pedra está rota de forma irregular 
xusto d e baixo da última liña do texto . 
Encontrouse nos anos 80 do século pasado 
en Brandomil (Zas) e foi reutilizada inmedia
tamente . Despois foi recuperada e figurou na 
Exposición Arqueolóxica de Santiago, en 
1909. Consérvase no Museo da Catedral de 
Santiago. 

35 x 25 x 13 cm. Let. 5-4 cm. 

CIL II 5071 e 5262. IRG I 7 con foto (errónea 
a referencia a FITA). ILER 791 (segundo IRG e 
CIL). AE 1952, 113 (segundo SANDEZ). 

MURGUIA, Historia I2 , 671 . BOUZA BREY, 

BCPMOr 12 , 1939 , 197 (segundo autores 
anteriores). SANDEZ, MMAProv 1945, vol. 6 
(1946), 180. 

Coso M(arcus) 

Vegetia-

nus Fus-

cus 'l(otum) s(olvit). 

Interpunción nas liñas 1, 3 e 4.- Liña 1: falta a inicial do praenomen do dedicante en Sández.
CIL II 5071 , liña 1: Coso M(artz), corrixida despois en 5262 coma aquí; vid. Tranoy, Galice Romaine , 292 
con fundamentación comparativa desta lectura. 

O cognomen Vegetianus, aquí utilizado como xentilicio, é moi escaso en todo o imperio 
Romano; segundo Kajanto, Cognomina, 148, aparece soamente nesta inscrición e en CIL V 7273. Sobre 
as dedicatorias votivas e o culto a Cosus vid. páx. 223. 
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40 

Ara votiva de granito, 

con base e cornixa tamén 
polos lados e por atrás. 
Arriba, focus circular entre 
dous semicilindros moi ero
sionad os. Apareceu por 
1955 reutilizada como mate
rial de construcción na casa 
do Sr. Vida l Oreiro , en 
Brandomil (Zas) , hoxe en 
día consérvase no xardín. 

40 x 22-19 x- 13-10 cm. 
Let. 4 cm. 

MILLAN, CEG 32, 1981 , 46 ss. 
con foto. 

Fortun-

ae M(arcus) Se(-) 

Agaton 

ex ?/..oto). 

Interpunción nas 
liñas 2 e 4. O xentilicio do 
dedicante era Se(mpronius) , 

Sef__xtius) ou similar.- Liña 3: 
Agat(h) on Millán. 

Agaton ( = Agathon) 
aparece soamente, no conv. 
Lucensis, nesta inscrición, 
pero é frecuente nas inscri-

BRANDOMIL 

/ 

cións do Imperio Romano, vid. Solin, Griechischen Personennamen, 1440 e é coñecido na P. Ibérica, 
vid. ILER páx. 733. Por ter un cognomen grego o dedicante desta inscrición era seguramente un liber
to. Sobre as dedicatorias relixiosas e o culto a Fortuna vid. páx . 223. 
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41 

Ara votiva de granito, con base e 
unha basta cornixa formada por dúas moldu
ras, que seguen ós lados e atrás . Arriba, 
focus circular entre dous semicilindros. A 
primeira liña do texto está bastante desgasta
da, pero aínda se pode recoñecer sen dificul
tade. Descubriuse pouco antes de 1885 reuti
lizada como material de construcción na casa 
rectoral de Brandomil (Zas). Posiblemente 
figurou na Exposición Arqueolóxica de 
Santiago, en 1909, e, coma outras, foi depo
sitada despois no Museo da Catedral de 
Santiago, onde se conserva. 

81 x 34-28 x 13 cm. Let. 5-4 cm. 

CIL II 5634. IRG I 6 con foto. ILER 5800 
(:;egundo CIL e IRG). 

flTA, BRAH 6, 1885 , 433 (lectura de LOPEZ 

FERREIRO). BOUZA BREY, BCPMOr 12 , 1939, 
l. 97 (só referencia a CIL). 

Laribus 

[Vlialibus 

Denton

ius Vere-

s cundus 

«.otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo). 

Interpunción nas liñas 4 e 6.- Fita (e 
segundo el CIL e IRG) : [Laribvs Vi]/ alibvs 

etc.- Liña 1: Laribus Bouza Brey. - Liña 2: 
Vialibus Bouza Brey.- Liña 4 : us Bouza 
Brey.- Liña 6: v.s.l.m. ILER. 

O xentilicio do dedicante aparece por primeira vez na P. Ibérica nesta inscrición. Sobre as 
dedicatorias relixiosas e o culto ós Lares Viales vid. páx. 223 . 
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Inscrición funeraria no frontón dun monumento funerario de grande calidade, bordeada por 
unha moldura gorda, rota abaixo á dereita, faltando parte da última liña do texto. En 1939 estaba, 
reutilizada como material de construcción, na casa rectoral de Brandomil (Zas). Ó ser destruída esa 
casa, en data posterior, trasladouse ás dependencias municipais xunto á igrexa parroquial, onde se 

conserva actualmente. 

66 x 130 (conservado 115) x 20 cm. Let. 8-7 cm. 

IRG I Sup 19 (segundo BOUZA BREY, corrixido). ILER 3235b (segundo IRG) e 3451 (segundo BOUZA 

BREY). HAEp 1709 (segundo IRG). 

BOUZA BREY, BCPMOr 12, 1939, 195 s. (lectura doutra persoa). 

IX.is) M(anibus) s(acrum) 

Fabricius 

Saturninus 

an(norum) XV h[ic s(itus)] '?'~t]. 

Interpunción só na liña 4.- Liña 4: HICSEP recoñecendo dificultades de lectura nas últimas 
letras, en Bouza Brey; HIC S E sen autopsia en IRG. Se o texto se conservaba mellor en 1939, antes 
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da recuperación da pedra, Bouza Brey viu seguramente HICSES, co último S mal conservado e faltan

do o T final. 

A forma do monumento e a onomástica -esta é a única mención do xentilicio do defunto no 
conv. Lucensis-, ademais do carácter do asentamento romano de Brandomil, fan pensar que, posible
mente, o defunto era fillo dunha familia procedente de fóra da Callaecia. 
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Placa funeraria de granito 
de moi mala calidade. Un marco 
perfilado, que arriba e á esquer
da está moi <lanado, delimita o 
campo epigráfico. Mal conserva
da , sobre todo nas esquinas. 
Atrás sen traballar, para . encastrar 
nunha parede. Apareceu ca . 1939 
preto da ponte vella de 
Brandomil (Zas). Consérvase no 
Museo da Catedral de Santiago. 

61 x 48 x 9 cm. CE 47 x 34 cm. 
Let. 6'5-3 '5 cm. 

IRG I 22 con foto. ILER 4438 
(segundo IRG). HAEp 1697 
(segundo IRG) . AE 1973 , 288 
(segundo LE ROUX & TRANOY) . 

BOU ZA BREY, BCPMOr 12 , 1939 , 
194 s. LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 
1973, 224 con foto. RODRIGUEZ 

LAGE, Estelas, 20 (reproduce lectu
ra e bibliografía de IRG). 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

Domit(i)a(e) 

Pus(i)nca(e) 

an(norum) XXX 

5 Vál(erius) Daduc-

hus ux(ori) me(ritissimae). 

BRANDOMIL 

Interpunción en tódalas liñas en tódolos espacios de separación.- IRG, liña 2: DomitiCl)a con 
dúbidas ; liña 3: Pusn(u)ca con dúbidas ; liñas 5-6: Daduc/nus ux(ori) am( antissimae).- Le Roux & 

Tranoy, liñas 2-3: Domit(i)a / Pus(i)nca, pero a estructura do texto fai máis probable o dativo.- Liña 
6: Uxam(ensis) Rodríguez Lage. 

O cognomen Pusinca e outros tamén derivados do cognomen Pusinnus-a son ben coñecidos 
en todo o Imperio Romano e na P. Ibérica, vid. Kajanto, Cognomina, 299; Albertos, Onomá tica, 187; 
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idem, Onomástica Celtiberia, 145, 165; Palomar Lapesa, Onomástica, 93. Segundo Albertos aparece en 
contextos moi romanizados, como é o caso da presente inscrición. O cognomen grego Daduchus é 
ben coñecido, vid. Solin, Griechischen Personennamen, 1018, mais non na P. Ibérica, vid. CIL II páx. 
1081 e ILER páx. 685. Por ter un cognomen grego o dedicante desta inscrición era seguramente un 
liberto. Sobre as placas funerarias vid. páx. 224. 
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Estela funeraria de granito, rota arriba á dereita , 
pero pódese recoñece-la súa primitiva forma arredondada. 
Atrás sen traballar, para pegar a unha parede. Abaixo sen 
traballar, para fincar no chan. Na parte superior, unha lúa 
crecente sobre tres arcos. Debaixo deste unha figura 
humana executada rudamente , coas mans apoiadas nas 
cadeiras e os órganos sexuais moi destacados (segundo 
Acuña-Casal podería ser tamén unha representación dun 
puñal de antenas). A inscrición está seriamente estragada á 
dereita , pero soamente faltan letras na primeira e segunda 
liñas. Apareceu nos anos 1970 en Brandomil, onde foi reu
tilizada como material de construcción. Rescatada en 1980, 
consérvase na casa rectoral de S. Cosme de Antes, preto de 
Brandomil. 

215 x 50 x 15 cm. CE 50 x 50 cm. Let. 6'5-4 cm. 

AE 1983, 589 (segundo ACUÑA & CASAL). 

ACU - A & CASAL, Brigantium 2, 1981 , 273 SS . con foto. 

Di(s) M(anibus) s(acrum) 

JX osuit) .M[ater ?]-

na Ma-

ximo a-

5 nnoru

m LIII 

Consérvanse signos de interpunción nas liñas 1, 2 e 
3.- Liña 1: D(is) M(anibus) en Acuña & Casal; pero con
sérvase un pequeno resto da parte superior do S. - Liña 2: 
P(---) N[---] en Acuña & Casal; hai espacio para .M[aten/ na 

ou outro cognomen similar. 

A forma de abrevia-las palabras da primeira liña , o 
formulario e a estructura do texto son semellantes á nr. 30. 
Sobre o cognomen Maternus-a vid. nr. 7. Sobre as estelas 
funerarias vid. páx. 224. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA . 

S oamente a dedicación votiva nr. 45 pode adscribirse sen dúbida a Santiago de Campo t la, poi 
apareceu cando se construía un piar do cruceiro da Catedral; doutro x ito non xpli a qu 

fose utilizada como material de construcción. É sabido que Santiago foi adornada n mat riai 
nobres, correspondentes coa súa categoría, na época altomedieval. As demais inscricións, incluínd a 
nr. 48, referida na tradición xacobea, carecen de calquera característica que permita vinculala á ida
de ou á rexión (excepto a nr. 50). No subsolo da Catedral apareceron restos romanos, incluíndo un 

mosaico tardío. Só a nr. 50, pola estructura do texto, pode ser datada antes do século II d.C. 
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45 

Ara votiva de granito, encastrada na 
base dun pilar do cruceiro da Catedral de 
Santiago; o pilar foi construido no século 
XII. Retocada para a súa reutilización, 
seguramente tiña base e cornixa, pois arri
ba e abaixo está claramente repicada. 
Todo o lado esquerdo foi rebaixado, afec
tando ás primeiras letras nas liñas 2-4. 
Descubriuse en 1956 ó se faceren escava
cións arqueolóxicas no subsolo da 
Catedral. 

86 x 30 cm. Let. 6 cm. 

IRG I Sup 1 (segundo BOUZA BREY). ILER 
81 (segundo BOUZA BREY). HAEp 1699 
(segundo IRG). 

BOUZA BREY, Compostellanum 1, 1956, 143 
SS. con foto. GUERRA CAMPOS , 

Exploraciones, 529 con foto (segundo 
BOUZA BREY) . 

I(ovi) CXptimo) M(aximo) 

Flacci-

nius M-

[-c.4-]I 

5 tf._x) u(oto). 

ILER só le as tres primeiras liñas. 
Liña 2: Flacci IRG, ILER.- Liña 4: quedan 
débiles restos de letras, irrecoñecibles; 
aquí continuaba seguramente o nome do dedicante.- Liña 5: non foi lida na bibliografía anterior, pero 
as letras aínda se poden recoñecer, anque moi estragadas, ben ordenadas no centro da liña; Guerra 
Campos suple dedicavit? 

Sobre o xenticilio Flaccinius vid. nr. 6. Sobre as dedicacións relixiosas e o culto a Xúpiter vid. 
páx. 223. 
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46 

Inscrición funeraria perdida. A finais do século XVI encontrábase cerca da Catedral, coma as nr .. 
47, 49 e 50 . Perdida, coma estas, polo menos xa no século XIX. 

CIL II 2548 (como variante de lectura da nr. 47). IRG I 9 (segundo CIL) . ILER 3941 (segundo CIL e 
IRG). 

FITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje, 61 (segundo CIL). 

I.Xis) M(anibus) 

Acilia Modesta M(odestz) j(ilia) 

Modesto patri pien(tissimo) 

h(ic) s(itus) €1._st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

Segundo as copias antigas tiña interpunción en tódolos espacios de separación, en tódalas 
liñas.- Liña 2: M(arci) en IRG, mal.- Liña 3: pientissimo ILER. 

A dedicante desta inscrición aparece tamén na nr. 47, escrito o seu xentHicio coa forma 

Aquilia. 
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47 

Inscrición funeraria perdida. Vid. nr. 46 . 

CIL II 2548 (como variante de lectura da nr. 46). IRG I 10 (segundo CIL). ILER 4023 (segundo CIL e 
IRG). 

FITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje, 61 (segundo CIL) . 

Aquiliae Modestae 

annorum [L].XX 

Senecio Modestus 

matri pientissimae 

5 f ecit h(ic) s(ita) ff__st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) . 

Segundo as copias antigas tiña interpunción en tódolos espacios de separación , en tódalas 
liñas . Liña 2: a idade, reconstruída segundo Pita & Fernández Guerra, parece se-la mái probabl .
Liña 2: o resto dos autores len só .XX. 

Vid. nr. 46, onde a defunta aparece dedicando unha inscrición funeraria a seu p ai. O stemma 
da familia pode reconstruírse así: 

*Acilius Modestus nr. 46 

T 
Acilia Modesta nr. 46,47 *senecio .. . 

T 
Senecio Modestus nr. 47 
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48 

Placa funeraria 
de mármore branca. 
Segundo a tradición 
xacobea esta placa veu 
desde Palestina a 
Compostela xunto co 
corpo do Apóstolo. 
Tiña unha inscrición 
latina , que dentro da 
tradición era inep.ta
mente interpretada 
como cristiá , relativa 
ós discípulos do 
Apóstolo. Ó final do 
século XVI o erudito 
Ambrosio de Morales , 
re coñecendo o seu 
carácter pagán, acon-
sellou que a inscrición fose borrada , o 
que se fixo en 1601 , gravando ó outro 
lado da placa unha inscrición moderna 
(I n honore Dei et B. Mariae etc.). 
Conservamos tres lecturas do texto; a de 
Fray Juan de Azcona, contra 1520, incluí
da no seu comentario ó Codex Calixtinus 
da Catedral de Santiago; a de Morales, 
contra 1572, cunha descrición da placa -
segundo el tiña arredor unha decoración 
floral de grande calidade-; a de Gaspar 
Alvares de Lousada, recollida en data algo 
posterior por medio dun monxe do con
ve nto de San Paio e publicada por 
Castellá Ferrer. Segundo este , os obreiros 
que picaran a inscrición afirmaban que ó 
outro lado tiña tamén letras , pero que 
non repararan nelas; se era certo, desapa
receron ó grava-la inscrición moderna. 
Coñecendo a noticia de Morales sobre as 
molduras con decoración floral, Castellá 
Ferrer afirma tamén que as picaran. Na 
actualidade é unha placa con marco perfi
lado bastamente executado para delimita
lo campo epigráfico. A decoración men-

131 



CORPUS DE INSCRICIÓNS ROMANAS DE GALICIA 

cionada por Moral s, se a 
houbo , d bía ser ngadida, 
p gada á placa, que era venera
da como un testemuño sagrado; 
non se corresponde rí a coa 
pouca calidade do marco do 
campo epigráfico nin co carácter 
vulgar do texto transmitido. Os 
bordes da placa non teñe n 
pegadas de sere n repicados, 
mentres que o inte rior do 
campo epigráfico conserva cla
ros sinais do traballo efectuado 
para destruí-la inscrición, da que 
non obs rva ningún resto. A 
d corac ión do grava do d e 
M ra l n calqu e ra aso, 
fal a, p i r pít e en bastantes 
da in cri ión publicadas no 
m rn libr (cfr. os dous grava
d quí publi ados) . Ata data 

a p1a a tiv rvindo 
d ra n rada n Altar 
Mai r da igr a do onv nto d 

a n I aio d An t a ltar ; na 
tu a lidad c ns~ rvas no 

m u o do mencionado conven
t , obr unha a lumna tamén 
p rtenc nt á tradición xacobea, 
coa cara onde estivo a inscrición 
latina contra abaixo. 

68 x 88 x 8 cm CE 49 x 69 cm. 

CIL II 2547 e 5627. IRG I 11 (segundo AZCO A). ILER 3471 (segundo CIL e IRG) . 

MORALES Viage, 132; ID. Coronica I f. 233 v. con gravado (reproducido aquí) . CASTELLA FERRER, Historia 
f. 120 v. (copia de ALVARES DE LOUSADA). HUERTA y VEGA, Anales I, 101 s. (segundo MORALES E CASTELLA 

FERRER). FITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje , 60 SS., 141 SS . (reproduce o manuscrito de AZCONA) . FITA, El 
g runden e, 65 (segundo CIL) . MARTIN MI GUEZ, Datos epigráficos, 68 (segundo FITA). BARREIRO DE V.V. , 

Galicia Diplomáti a 2,1884, 372 (segundo MORALES) . LOPEZ FERREIRO, Historia I, 280 (reproduce lecturas 
d MORALE ALVAREZ DE LO ADA e AZCONA) . RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 17 (reproduce a lectura conxec
tural bibliografía d IRG) . PEREIRA MENA T, .Ara, en prensa (coma aquí) . 

. RRA 1PO , E ploracion , 71 (toma o gravado de MORALES por reproducción fiel da placa) . 
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Fray Juan de Azcona: 

D · M · S 
ATIAMO ET· AT · 

T · ET · L VM · P · S 

VI · R · I · AMO · N · 
NEPTIS PI · ANO 

XVI · ET · S · F · C · 

Gaspar Alvares de Lousada: 

D · M · S 

ATI · AM · OETAT 
TETLVM · PS · A 

VIRI · AEMO 

NEP · TIS · PIANO XVI 

ETS · F · C 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Morales: 

D · M · S 
ATIAMO ETAT 

TE TLVMPSA 

VIRIA EMO 

NEPTIS PIANO XVI 

ETS F C 

Liña 2: Atiamo et at Barreiro de V.V.; Atiamo etat Pita; At(t)iae Moetae IRG; Atiae Moetae ILER.
Liña 3: Tetulumpsa Martín Mínguez, Barreiro de V.V. , Fita; tit(u)lum tf_osuit) Se IRG; titulum p. Se 

ILER.- Liña 4: Viriaemo Martín Mínguez, Fita; Viria emo Barreiro de V.V.; vera et mon(umentum) IRG, 

ILER.- Liña 5: neptispian XVI Martín Mínguez; nepti s(uae) pi(entissimae) an(norum) Pita; nepti s(uae) 
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pi entissimae an(n)d._rum) IRG; nepti s. pi. ano. ILER.- Liña 6: et sf c. Ma1tín Mínguez, Barreiro de 
V.V.; XVI et s(ibi) JCaciendum) c(uravit) Fita; XVI et s(ibi) JCaciendum) c(uravit) IRG; XVI et s(ibi) fe. 

ILER. 

Como Mommsen viu (CIL II 2547), as copias transmitidas permiten afirmar que se trataba 
dunha inscrición funeraria común. O texto puido ser aproximadamente : 

D.M. s. / Atia Md._desta) et At(ius ?) / tet(u) lum ¡/osuerunt) Se/viriae Md._destae) I nepti s(uae) 

pi(entissimae) an(n)d._rum) XVI / et s(ibi) JCaciendum) c(uraverunt). 

Non é posible reconstruír con seguridade os nomes das persoas mencionadas; é posible que 
soament houbese un dedicante , pero a lectura aquí presentada é a máis respectuosa dos textos 
transmitidos. 
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49 

Inscrición funeraria perdida. Vid. nr. 46. 

CIL II 2549. IRG I 8 (segundo CIL e FITA & FERNANDEZ GUERRA). ILER 4400 (segundo IRG) . 

FITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje, 60 (segundo as copias "más verosímiles" de autores anteriores). 

IX.is) M(anibus) s(acrum) 

Numerius Vitalionis 

Numeriae Vitaliae u:x( ori) 

b(ene)m(erenti) .f ecit) h(ic) s(ita) t(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis). 

As copias antigas desta inscrición difiren no cognomen ou filiación do dedicante , que é trans
mitido tamén VITALIONI, VITALIOMIVS, MITALIONIS, MITALONVS. Na liña 3 o cognomen da defun
ta foi lido, por un copista, METALLICAE. Outras variantes son irrelevantes , vid. CIL. O texto aquí pre
sentado é a reconstrucción hipotética de IRG, que parece a máis lóxica, se ben permanece difícil de 
explica-la igualdade nos nomes dos dous esposos. A inseguridade do texto transmitido impide facer 
máis conxecturas. 
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50 

Inscrición funeraria perdida. Vid. nr. 46. 

CIL Il 2550. IRG l 12 (segundo CIL e FITA & FERNANDEZ GUERRA). ILER 6177 (segundo CIL e IRG). 

FITA & FERNANDEZ GUERRA, Viaje, 61. 

Procitla 

Ca malí 

JC ilia) Crovia 

an(norum) XXX 

5 h(ic) s(ita) ef._st) Se

cundus et D-

Segundo as copias antigas tiña interpunción en tódalas liñas , excepto na última conservada.
Liña 6: Fita & Fernández Guerra propoñen, con dúbidas: D(ecianus) / [sorori], pero o no.me do 
segundo dedicante debería continuar na liña seguinte. 

Camalus é un dos máis típicos no.mes indíxenas de Callaecia, aínda que existe tamén noutras 
áreas, vid . Albertos, Onomástica , 73. Os Grovii ou Crovii son un populus da Callaecia, Conv. 
Bracaraugustanus, situados na zona costeira ó sur da actual Galicia e norte de Po1tugal (Mela III , 10; 
Plin. IV, 112; Ptol. II , 6, 44), vid. Tranoy, Galice Ro.maine , 67. A xulgar pala forma da migo da defun
ta, a inscrición debe ser posterior á donación do ius Latii no 73/74 d. C. , vid. 225. 
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51 

Ara votiva de granito, con b ase e 
cornixa. Arriba, focus rectangular. A deco
ración da cornixa segue polos lados e por 
atrás . A base está destruída á dereita. 'A 
esquerda , unha ro tura n a p arte centra l 
afecta á primeira le tra das liñas 1-5 . Foi 
encontrada cara a 1978 en Vilar (Ames), 
nas ruínas dunha casa, e lago foi utilizada 
como material de construcción. En 1986 
ingresou no Museo Histórico Diocesano de 
Tui, onde se conserva. 

67 x 29 x 29 cm. 

Let. 4,5 - 5 cm. na liña 6: 5,5 - 6 cm. 

GOMEZ SOBRINO & GONZALEZ SANTISO & 

MARTINEZ TAMUXE, Rev. Mus. y Arch . Hist. 
Diocesano de Tui 4, 1986, 419-42 2 con 
foto. 

Pietati 

[-] Iunius 

Flaccus 

veterm1u(s) 

5 leg(_ionis) VII c¡<._eminae) 

i(otuni) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

Interpunción só no primeiro espacio 
da liña 5. - Liña 2: os p rimeiros edito res 
viran un L na inicial do praenomen , pero 
non hai restos de ningunha letra .- Liña 5: só se conserva un débil resto do G. 

A mesma lexión aparece no Conv. Lucensis en IRG III 31 (Saiar, Caldas de Reis), nunha inscri
cióq_ mal conservada: T. Jun(ius) ou Jun[ius] / [---]cundu[s --- leg(_ionis)] / VII Gem(inae). En Catoira 
(Pontevedra), nunha inscrición inédita, outra dedicatoria á Pietas, con esta as únicas n o Conv . 
Lucensis. 
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SANTA COMBA CUM VICINA 

R
educido grupo de inscricións funerarias , entre as que destacan a nr. 52 (datable no século I 
d.C.) e a nr. 56 pala súa forma, que lembra as estelas antropomorfas prerromanas, quizais o 
tipo máis antigo de estela funeraria galaico-romana. É notable a nr. 54 por presentar unha 

onomástica moi escasa en todo o Imperio Romano. A nr. 52 sobresae pala onomástica netamente 
indíxena. Nas demais é latina, aínda sobre soporte de carácter galaico-romano. Datables a partir do 
século II d.C., agás nr. 52. 
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SANTA COMBA CUM VICINA 

52 

Estela funeraria de granito. A parte 

superior arredondada, que carece por com
pleto de decoración, destácase claramente 

da inferior, co texto, que se estreita un 
pouco cara a abaixo. Por detrás lisa. A 
esquina inferior dereita lixeiramente destruí
da . Procede de Cícere (Santa Comba), sen 
referencias sobre o lugar e as circunstancias 
do a cha do. En 1909 figuro u na Exposición 
Arqueolóxica de Santiago. Consérvase no 
Museo da Catedral de Santiago. 

143 x 84-76 x 9'5-7 cm. 

Let. 10-7 cm.; os O máis pequenos, 5 cm. 

IRG I 20 con foto. ILER 6330 (segundo IRG). 
HAEp 1659 (segundo IRG) . 

GARCIA ROMERO, BRAG 15, 1926, 143 SS . con 
foto. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 19 (reproduce 
lectura e bibliografía de IRG). 

WICKERT, Bericht, 17 (só referencia). 

Caeleo Cadro-

iolonis j( ilius) Cilen-

us (castello) Berisamo 

an( norum) LX et Caesa-

5 rus Caeleonis 

j(ilius) án(norum) XV 

h(ic) s(iti) s(unt). 

Interpunción en tódolos espacios de separación en tódalas liñas, tamén ó final da liña 6, mais 
non ó final da liña 7, como erroneamente indica IRG.- Os A teñen todos un punto no canto do trazo 
horizontal.- Liña 3: a palabra castello está representada por medio dun C invertido, lido centuria 

(Wickert, Rodríguez Lage) e gente (García Romero, IRG e outros).- Liña 6: f n XV García Romero.
Liña 7: h(ic) s(itus) e(st) Rodríguez Lage. 

O texto permite coñece-la onomástica indíxena de tres xeracións: Cadroiolo, o seu fillo Caeleo 

e o seu neto Caesarus. O nome do primeiro deles é coñecido soamente nesta inscrición; o segundo e 
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CORPUS DE INSCRICIÓNS ROMANAS DE GALICIA 

o terceiro coas súas variantes son coñecidos tamén noutras áreas de influencia céltica da P. Ibérica e 
fóra dela. Segundo Tranoy, Galice Romaine, 367, Caesarus é un nome latino importado, pero é segu
ra a súa orixe celta. Sobre os tres nomes vid. Albertos , Onomástica, 67, 68, 70. Sobre a localización 
dos Cileni vid. nr. 22. Sobre o signo ) e os castella da Callaecia vid. nr. 66 e 67. A presente estela, 
coma a nr. 56 procedente dun lugar cercano, é típicamente galaico-romana; sobre a súa forma e fun
ción vid. páx. 223. Datable no século I d.C. , vid. páx. 225. 
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SANTA COMBA CUM VICINA 

53 

Estela funeraria de granito , rota abaixo á 
dereita. 'A esqu erda, arriba e abaixo, un suco 
moderno. Por detrás sen traballar, para pegar a 
unha parede. Arriba , lúa crecente refondada. A 
estela ten máis grosor abaixo ca arriba. A primeira 
liña do texto , unicamente un M, está na parte 
superior, fóra do campo epigráfico. Apareceu con
tra 1970 en Santa Comba, ó derruba-la igrexa 
parroquial, onde estaba reutilizada como material 
de construcción. Cons é rvase no Museo de 
Pontevedra. 

205 x 58 x 27-21 cm. CE 75 x 43 cm. Let. 7-6 cm. 

GARCIA ALEN & MILLAN, Emerita 39, 1971 , 363 SS. con 
foto. PIERNAVIEJA, Emérita 40, 1972, 175 s. (corrixe 
a lectura anterior) . MILLAN, Emérita 41, 1973, 151 
ss . (acepta a corrección, sen novo estudio). 
MILLAN, CEG 32, 1981 , 54 SS. 

M(onumentum) 

Appius G

emellus 

anno(rum) LX 

5 h(ic) s(itus) estfac(iendum) 

curavit S(---) Fe-

sta m(arito) suo 

et JC_ilii) Ap(pius) Flacc

us Ap(pi-) Gem,f!lCl-) . 

Interpunción nas liñas 5 e 8. - F e E da liña 
6 están unidos.- Liña 1: M(anibus sacrum) García 
Alén & Millán; M(anibus) Millán 1981.- Liña 3: em 

lal ellus García Alén & Millán; em[a]ellus Millán 

1981.- Liñas 6-7: SAESIAM SVO , considerando 
SAESIAM como unha voz prelatina en García Alén 
& Millán; S(puria ?) Fe/sta etc. Piernavieja.- Liña 8: 
ei(us) j(_i l ius) García Alén & Millán.- Liña 9: 
Geme( llus) Millán 1981; Ap(pio) p(atri) c(arissimo) 

b(ene) m(erenti) García Alén & Millán; Ap(_---) 
Gem(---) Piernavieja. 
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O x ntilicio da dedicante era S(empronia) ou similar. Non é posible coñece-lo xénero do últi

mo dos d dicantes . A estructura do texto, coa palabra monumentum en prímeiro lugar, con ou sen 
fórmula de consagración.ós deuses Manes e co nome do defunto en caso nominativo, dativo ou xe
nitivo, non é normal na Callaecia, pero sí entre os Astures e Cántabros, vid. ERA 31, 40, 48 etc.;]. M. 
Iglesias Gil, Onomástica Cántabra, nr. 9, 37 etc. Sobre as estelas funerarias vid. páx. 223. 
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SANTA COMBA CUM VICINA 

54 

Placa ou estela funeraria de granito, reutilizada como material de construcción. Rota arriba e 
abaixo, moi estragada á dereita, pero conserva o texto. O lado esquerdo moi alisado, cunha rotura 
reparada con cemento que afecta ás primeiras letras das liñas 6-8. Por detrás lisa. O texto un pouco 
inclinado contra abaixo á dereita . Apareceu nunha casa de Sta. Sabina (Busto, Sta. Comba) formando 
parte do lousado dunha eira. Consérvase no Instituto de Ensino Medio de Sta. Comba. 

75 x 43 x 11 cm. Let. 4-5, nexos 6 cm. 

Inédita. 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

M[a]rCius Faus(tus ?) 

an( norum) LXVII et 

Cant(_ ia) Karia 

5 c¡tn(norum) ~V 111-t(onius) 

Modestus 

pareñhbus 

pientissi mis. 

Interpunción nas liñas 2, 3, 4 e 5; non se conserva na liña 1 se a houbo. Na liña 2 seguramente 
había un nexo MA, hoxe irrecoñecible. O trazo horizontal dos A só na metade esquerda, inclinado 
contra abaixo, agás na liña 7; non se conserva no nexo da liña 5. 

O cognomen da primeira persoa mencionada podería ser tamén Faus(tinus) ou similar. A dife
rencia entre os tres xentilicios ten mellar explicación se o dedicante era filio dun matrimonio anterior 
da nai. É posible tamén que o nomen da nai fose o mesmo có do filio , cun C engadido por error, 
pero non necesariamente. O nomen Marcius aparece no conv. Lucensis, por primeira vez, nesta ins
crid ón. O nomen e o cognomen da nai son moi escasos en todo o Imperio Romano, sobre todo o 
segundo. Karia é usado tamén como xentilicio , con varios casos en CIL XII; ámbolos dous son coñe
cidos na P. Ibérica , e aparecen por primeira vez no conv. Lucensis. A xulgar polos nomes dos pais , 
debía tratarse de persoas vidas do exterior, que adoitan preferi-las placas funerarias , vid. páx. 223. 
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SANTA COMBA CUM VICINA 

55 

Estela funeraria de granito, rota pala parte superior; aínda se conserva o inicio dunha decora
ción de arcos ou similar. Por detrás bastante alisada. Abaixo non traballada, para fincar no chan. 
Descubriuse nos anos 1970 ó derrubar unha casa, onde estaba reutilizada como material de construc
ción, en Sta. María de Vilamaor (Sta. Comba). Consérvase na casa do Sr. Albardonedo, en Ames. 

134 x 41 x 17 cm. CE 44 x 34 cm. Let. 6-5; liña 3, 3 cm.; S final na liña 5, 3 cm. 

AE 1982, 569 (segundo MILLAN con variantes) 

MILLAN, CEG 32, 1981 , 38 SS. con foto. 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

M(---) Firm-

ill(ae) an(n)d._rum) 

LXJÍ._osuit) M(---) 

5 Cre'iicus. 

Interpunción en tódolos espacios de separación en tódalas liñas.- Liña 2: M(arciae) Millán, 
mais non é seguro que sexa necesariamente así. - Liña 4: ¡i._lus) m(inus) Millán.- Liña 4-5: ¡1._osuit) 

M(arcius) / Cresc(e)ns AE. 

O xentilicio dos personaxes mencionados era probablemente o mesmo, como adoita suceder 
en matrimonios de estatuto servil ou, naturalmente , en colibertos, e polo menos o dedicante era pro
bablemente un liberto, pola orixe grega do seu cognomen. Os seus cognomina aparecen no conv. 
Lucensis tan só nesta inscrición, e son moi escasos tamén na P. Ibérica , vid. CIL II páx . 1083 e ILER 
páx. 684 e 693. Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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SANTA COMBA CUM VICINA 

56 

Estela funeraria de pedra de 
gra, similar á nr. 52. A parte superior, 
que orixinalmente non era simétrica, 
carece por completo de decoración e 
destácase claramente da parte inferior, 
de forma distinta a cada lado. Por 
detrás, mal conservada, pero estaba 
alisada. Na parte inferior, á dereita, e 
sobre todo abaixo, un pouco estraga
da. Consérvanse as guías auxiliares 
feítas polo lapicida para a disposición 
das liñas do texto. Descuberta por 
1978 nun labradío de Boimente 
(Castriz, Sta. Comba). Consérvase no 
Museo Arqueolóxico da Coruña. 

95 x 58 x 6'5 cm. Let. 9-6'5 cm. 

Inédita. 

!Xis) M(anibus) s(acrum) 

Saturn-

ina an-

n{n)orum 

5 XXXVI. 

Interpunción só na liña 3. - Os 
A teñen o trazo horizontal só ata a 
metade do espacio; o trazo oblicuo 
dos R é excesivamente curto e hori
zontal.- Liñas 3-4: no texto an/ nnorum. 

Sobre a forma e función desta estela vid. nr. 52 e páx. 224. 
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CASTROFEITO - O PINO 

P
rob able m e nte o s iti o dunha mansio d a vía X IX d e Braca ra Au g . a Lu cus Au g. 
Encontráronse escasos restos roman os . Tal carácter explicaría a p re en cia dun e cravo 
imperial con nome grego. 
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CASTROFEITO - O PINO 

57 

Parte superior dunha ara votiva 
de granito, con comixa, moi estraga
da, unicamente por diante e polos 
lados. Por detrás sen traballar, para 
pegar a unha pare de. Arriba tres 
pequenos foculi, de ca. 3 cm. de diá-_ 
metro, dispostos en triángulo. 
Apareceu contra 1974, xunto con res
tos cerámicos romanos, mm labradío 
chamado A Agra, no lugar de Porto 
(Castrofeito, O Pino) . No mesmo ano 
foi trasladada á Fac. de Xeografía e 
Historia de Santiago, onde se conser

va. 

25 x 20 x 10 cm. Let. 5-4'5 

Inédita. 

L(aribus) V(_ialibus) 

Val(erius) O-
[ . .]++ 

Na liña 3 as dúas últimas letras poderían ser ON. O texto podería reconstruírse nas liñas 2-4: 
Val(erius) 0/[ri]on / [z,(oto) Jf_osuit)], xa que a xulgar polo tamaño do fragmento conservado e o 
tamaño das letras tal texto non debía ter máis de catro liñas e catro letras en cada liña; doutro modo 
o cognomen do dedicante podería ser Onesimus ou similar. Todos estes cognomina gregos son moi 
escasos, vid. Solin, Griechischen Personennamen, 555, 1011. Un escravo chamado Orio aparece en 
Cáceres, ILER 5074. Sería posible tamén que o cognomen fose de raíz indíxena, pero ningún dos 
coñecidos pode ser considerado, vid. Palomar Lapesa, Onomástica, 89 s.; Albertos, Onomástica, 171 
ss.; id., Onomástica Celtiberia, 145, 156. Cognomina gregos aparecen noutras inscricións da mesma 
procedencia, vid. nr. 59. Sobre as dedicatorias relixiosas e o culto ós Lares Viales vid. páx. 223. 
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CASTROFEITO - O PINO 

58 

Ara votiva de granito . Arriba falta toda 

a metade esquerda da pedra, afectando á 
primeira liña do texto. A cornixa , só p or 
<liante e p olos lad os , te n n a p a rte co n
servada un cilindro e dous foculi de ca . 3 
cm. de diámetro. Por detrás sen traballar, 
para pegar a unha parede. Abaixo sen traba
llar, para fincar no chan. As mesmas circuns
tancias de achado e conservación cá nr. 57. 

53 x 24 (no centro) x 22-20 cm. Let. 7'5-7 cm. 

Inédita. 

[L(aribus) Vi]al"e<_ bus) 
Arc;C---) 

zf..oto) ¡Xosuit ou p osuerunt?). 

Interpunción na liña 3. - Na parte per
dida da liña 1, de 12 cm. , había espacio para 
dúas ou tres letras -as dúas letras á dereita 
ocupan 8 cm.-, quizais dúas delas tamén en 
nexo. A inscrición estaba sen dúbida dedica
da ós Lares Viales, porque ten os foculi que 
normalmente aparecen en tales inscricións, 
coma na nr. 57 e nas seis coñecidas na prov. 
de Lugo, vid. IRPLugo 61-66 (pero a nosa 
inscrición nr. 41 ten soamente un) . Laribus non está normalmente tan abreviado , mais aparece así na 
nr. 57. A forma Vialebus é coñecida tamén na provincia de Lugo, vid. IRPLugo 64, 65. Na liña 2 pode
ríase ler tamén ARG, pois a pedra está estragada na parte inferior da última letra , p roducindo tamén 
un falso trazo vertical unido á dereita da letra . O nome do dedicante podería ser de raíz indíxena, 
como Arcisus, Arcius ou semellante , vid. Albertos , Onomástica , 31 s. , ou latino como Arcarius, 
Argentillus ou semellante. Pero é posible tamén que o dedicante fose unha colectividade; na Callaecia 
son frecuentes os topónimos e os etnónimos antigos con raíz Are- ou Arg-, vid. unha lista incompleta 
en Tranoy, Ga lice Romaine , 557, e aínda n a actualidade son m oi frecuentes. A ca. 3 km. de 
Castrofeito existe unha localidade relativamente importante chamada actualmente Arca. Por esta zona 
pasaba probablemente a vía XIX-XX, de Bracara Aug. a Asturica Aug. por Lucus Aug., vid . Tranoy, 
Galice Romaine, 217. Sobre as dedicatorias relixiosas e o culto ós Lares Viales vid. páx. 223 

157 





CASTROFEITO - O PINO 

59 

Placa funeraria de granito, rota 
pola parte superior e moi estragada na 
metade dereita da cara posterior. Máis 
grosa abaixo ca arriba; a cara posterior, 
ben alisada, é perfectamente vertical na 
parte que se conserva, mentres que a cara 
anterior está levemente inclinada. Campo 
epigráfico refondado, no lado superior do 
marco non se conservan máis ca restos. 
As mesmas circunstancias de achado e 
conservación cás nr. 57 e 58. 

60 x 37 x 20-18 cm. CE 51 x 30 cm . 
Let.6-5 cm.; mái altos os nexos HI, 8 cm. 

Inédita. 

IX_is) M(anibus) 

GrapGi-
ci A ug(_ usti) 
Didia 

5 GrapGi-

ce j(iliae) dul(cissimae) . 

Interpunción en tódolos espacios 
de separación en tódalas liñas, tamén ó final das liñas 3 e 6. 

Segundo Weaver, Familia Caesaris, 145 ss., o caso dun escravo imperial fillo dunha liberta cun 
xentilicio non imperial é anómalo, e non é posible explicar satisfactoriamente como o filio chegou a 
selo. Didia Graphice non era en principio escrava imperial, vid. Weaver, o. c. 36, pero quizais entrou 
máis tarde, xa manumitida, na familia Caesaris. A filia naceu antes da manumisión da nai; se non era 
ilexítima, o pai sería tamén probablemente un escravo imperial, vid. Weaver, o.e. 145. O cognomen 
grego Graphice é pouco frecuente en xeral no Imperio Romano , vid. Solin, Griechischen 
Personennamen, 1447, 1449, e moi escaso na P. Ibérica , vid. CIL II páx. 1084 e ILER páx. 700. Non 
sabemos qué función desempeñarían estes subalternos da administración imperial, pero convén lem
brar que en Castrofeito probablemente había unha mansión da vía XIX-XX, vid. nr. 57 e 58. Sobre as 
placas funerarias vid. páx. 224. 
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SITA VARIA 

O rdenadas de no1te a sur seguindo primeiro a liña da costa marítima. Merecen salientarse: a 
dedicación feíta segundo o oráculo do Apolo de Claros (nr. 60) semellante a outras catro 
procedentes de lugares moi afastados do Imperio Romano; a dedicación a Diana Venatrix 

(nr. 76); unha inscrición cristiá sobre soporte antropomorfo (nr. 69); o modius de bronce coa medida 
oficial datable en 369-370 (nr. 87); unha dedicación a Cibeles (nr. 71); a mención de 011igo da nr. 78, 
que mostra que Sellium do Itin. Ant. 421,3 debe corrixirse en Seilium; e unha dedicación a Mithra (nr. 

85). ¡Verdadeiramente sorprendente nunha rexión ó parecer tan marxinal e pobre noutras evidencias! 
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SITA VARIA 

60 

Ara votiva de granito, con base e cornixa que se conservan soamente atrás; diante e polos 
lados foron totalmente destruídas ata deixa-la pedra lisa. Arriba, consérvanse restos dun focus cua
drangular; un burato cuadrangular en todo semellante a outros focus doutras aras votivas , moi ben 
conservado, na parte inferior, feito posiblemente para a reutilización da pedra. Entre as liñas 4 e 5 
unha fenda na pedra que non afecta ó texto. Encontrouse en 1973 entre as ruínas da ermida de Sta. 
Eulalia de Portorroibo (As Pontes) , reutilizada. Consérvase no concello das Pontes. 

142 x 47 x 30 cm. Let. 9-8 cm. 

RIVERA ROUCO, Historia , 64 (coa información arqueolóxica). MONTERO, Oráculo, 357 ss . con foto 
(segundo a lectura aquí presentada). 

Dis IX..eabus)cf_ue) 

ex int(e)rp

retation(e) 

oraculi 

5 Clari Apo

[nlinis C[.] 

AD sacr

~t[ni -c.6-] 

A inscrición é de moi boa calidade; os O e os Q son ás veces máis anchos ca altos. Os signos 
de interpunción consérvanse só nas liñas 5, 6 e 7.- É posible que a liña 8 non fose a última, pois a 
partir de aí a pedra está moi desgastada. 
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Coñécense catro inscricións máis coma a presente . Unha encontrada en Dalmatia (Corinium, 
CIL III 2880), outra aproximadamente na fronteira entre Numidia e Maur. Caesariensis (CIL VIII 8351), 
outra na muralla d<5 Adriano en Britannia (RIB 1579) e outra en Sardeña CAE 1929, 156). Delas, soa
ment a de Britannia ten dedicante, a Cohors I Tungrorum. Segundo E. Birley, Chiron 4, 1974, 511-
513 todas elas foron feitas probablemente o ano 213, por mandato de Caracalla, tras consultar ó 
Apolo de Claros sobre a enfermidade que padecía o emperador, e ó mesmo tempo foron un testemu
ño da fidelidade dalgunhas unidades do exército. É posible que a nasa inscrición tamén estivese 
d dicada por unha unidade militar, unha cohorte segundo a última letra conservada na liña 6, co que 
convén recordar que a uns 40 km. en liña recta estaba asentada a cohors I Celtiberorum, vid. nr. 31-
38. Sobre o oráculo do Apolo de Claros e a súa crecente influencia nos séculas II e III, paralelo á 
ext nsión do monoteísmo vid. Nilsson, Gesch. Griech. Relig. 102, 455 ss. O culto ós deuses e ás deu
sas, xunto con outros cultos orientais, coñécense no santuario galaico-romano de Panóias , no conv. 

racaraug., vid. Tranoy, Galice Romaine, 336 ss. 
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61 

Estela funeraria de granito arredon
dada por arriba. Rota por abaixo, falta 
parte do texto. Por detrás sen traballar, 
para pegar a unha parede . Arriba, lúa cre
cente e roseta; a continuación, tres arcos 
cos dous piares centrais unidos por abai
xo. A cara anterior está rebaixada para 
forma-lo campo epigráfico, deixando en 
relevo a decoración e unha orla que bor
dea toda a pedra. O campo epigráfico está 
separado arriba por unha simple estría. 
Encontrouse contra 1938 mm labradío en 
S. Pedro de Vilar (Pontedeume). Por esas 
datas ingresou no Museo Arqueolóxico da 
Coruña. 

106 x 38 x 13 cm. CE ? x 30 cm. 

Let. 8-6 cm. 

IRG I Sup 22 con foto. HAEp 1711 (segun
do IRG). 

CASTILLO, La Voz de Galicia 12.08.49 con 
foto. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 22 (reprodu
ce lectura e bibliografía de IRG). 

IXis) M(anibus) s(acrum) 

A pro 
ann-

orum 

As letras da liña 4 non se' conservan 
completas, pero son seguras. Interpunción 
na liña 1. - O trazo horizontal dos A só na 
metade esquerda, inclinado cara a abaixo 
no centro. Sobre as estelas funerarias vid. 
páx. 224. 

SITA VARIA 
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62 

Ara votiva de pedra de gra, con base e cornixa tamén polos lados e por atrás . Arriba moi estra
gada, consérvase á dereita parte dun semicilindro; o resto está repicado e non se pode recoñece-la 
súa forma nin se tiña focus. A base está moi danada, sobre todo á dereita; seguramente estaba prepa
rada para fincar no chan. Apareceu en 1967 no subsolo da igrexa parroquial de San Vicente de 
Fervenzas (A.ranga) , onde se conserva. 

63 x 27-22 x 25-20 cm. Let. 5-4 

VALES VILLAMARIN, Abrente 1, 1969, 109 SS. con foto. 

R(ufius) Bassi
ánus v-
otum 
Iovi 

5 l( ibens) a(nimo) s(olvit) . 

Interpunción de puntos, e nas liñas 3-4 de ápices .- Liña 1: H._ufus) B?assi Vales Villamarín.- Liña 
2: nus v Vales Villamarín. 

O xentilicio Rufius aparece na P. Ibérica soamente en Asturica Aug. (CIL II 2659 = ILER 4058) , 
en Lucus Aug. (IRPlugo 28, na nai dun cives -sic- Asturicensis) e en Tarraco (CIL II 4332 = RIT 368); o 
seu cognomen aparece na P. Ibérica por primeira vez na presente inscrición. Por esa razón e tamén 
polo carácter da ara e a estructura do texto, en todo estraños ó galaico-romano, o dedicante procedía 
seguramente de fóra do conv. Lucensis. Sobre as aras votivas e o culto a Xúpiter vid. páx. 223. 
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63 

Estela funeraria de granito, arredon
dada por arriba. Atrás, sen traballar, para 
pegar a unha pare de. O grosor da pedra 
diminúe paulatinamente desde arriba. Rota 
por abaixo, falta unha parte da inscrición; a 
parte conservada está tamén partida pola 
metade e unida de novo. A cara ante rior 
está dividida en tres partes. Na superior, 
debaixo dun arco apoiado en columnas con 
bases e capiteis , unha figura humana moi 
esquematizada rodeada de símbolos astrais. 
Na seguinte , separada por unha banda con 
tres pequenos círculos, nun espacio cruzado 
por <lúas diagonais hai catro grandes símbo
lDs astrais e oito máis p equ enos . Outra 
banda, coa primeira liña da inscrición , sepa
ra o campo epigráfico. Fo i descuberta o 
máis tarde en 1973 nunha finca particular de 
Mazarelas (Oza dos Rios). Consérvase no 
Museo Arqueóloxico da Coruña. 

159 x 58 x 20-13 cm. CE? x 48 cm. 

Let. 7-4 cm. 

FARIÑA BUSTO , BSAA 40-41, 1975, 601 SS. con 
foto. 

IX_is) M(anibus) s(acrum) 

Primiano 

Vitales (sic) an(norum) 

LXXV tetulu(m) (sic) 

5 f~!~r;> [s]u[o] ff!~j(t) 

As letras son moi irregulares, os V 
son completamente abertos abaixo, os L 
teñen o trazo horizontal moi inclinado cara 
a abaixo. Toda a inscrición está moi mal 

SITA VARIA 

executada.- Interpunción só na liña 3.- Liña 5: SM[-----] Fariña. Consérvase só o extremo superior das 
letras, pero a reconstrucción desta liña é clara excepto na palabra do medio, porque os restos do V 
están moi cerca do F seguinte. 
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A interpretación posible desta inscrición supón que o inexperto lapicida cambiou a orde do 
nome das persoas mencionadas , pois o dedicante Vitales ( = Vitalis) debería ir en primeiro lugar, ou 
ben a indicación da idade antes do nome do dedicante. É de salienta-la elevada idade do defunto 

' fillo do dedicante. Sobre as este las funerarias vid. páx. 224. 
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64 

Ara votiva de granito. A parte superior 
fo rma como unha basta cornixa que non 
continúa por atrás e ten na cara anterior estrí
as horizontais. Arriba, focus rectangular des
centrado, xa que está situado no extremo 
anterior dereito da superficie. Arriba por 
detrás, un fondo rebaixe horizontal moderno, 
que fixo desaparecer case a metade da parte 
superior da ara. Ten unha base simple similar 
á cornixa, máis sen decoración, moi mal con
servada. Por detrás sen traballar, para pegar a 
unha parede . A inscrición está moi desgasta
da e polo centro da súa meta de superior ten 
un grande burato, recente. Esta ara foi tradi
cionalmente utilizada, ata hai pouco , para 
ritos curativos da esterilidade feminina na 
romería anual de San Paio de Vilacoba 
(Betanzos) . Non hai noticias sobre as circuns
tancias do achado e procedencia. Consérvase 
no Mus~o Municipal de Betanzos. 

100 x 39 x 26 cm. Let. 6 cm. 

Inédita . 

J( ovi) [---] 

A+[---] 
+PE ex 
voto. 

Na liña 2 consérvanse débiles restos 
dun trazo vertical, inmediatamente despois 
do A. - Unha reconstrucción probable sería: 
J(ovz) [CX.ptirno M(axirno) ] / a[rarn pcl._suit) ou 
similar] I [nome do dedicante abreviado] ex / 
voto. 

Sobre as aras votivas e o cu lto a 
Xúpiter vid. páx. 223. 
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65 

Ara votiva de granito , con b ase e cornixa 
tawen polos lados e por atrás . Arriba , frontón con 
acroterios diante e detrás. Focus cuadrangular nunha 
especie de pátera con asas. Arredor do ano 1600 
encontrábase reutilizada com o b ase dun altar na 
Igrexa d o Pa tron a to d e S. Pe dro d e Soandres 
(Laracha), cando o seu texto foi borrado por orde 
das autoridades relixiosas. Alí se conservou ata 1909, 
en que fo i levada a Santiago p ara a Exp osició n 
Arqueolóxica dese ano. Consérvase no Museo da 
Catedral de Santiago. 

104 x 42-35 x 32-25 cm . Let. 5-4 cm. 

CIL II 221* e 506*. IRG I 4 con foto . ILER 334 (segun
do IRG). HAEp 1689 (segundo IRG) . 

DEL HOYO , Me m o ri as , f. 24 1 r. H is to ri a d e l 
Arzobispado, f. 302. VEREA y AGUIAR , Historia , 185 
(segundo Historia del Arzobispado). BARROS SIVELO , 

Antigüedades, 209 nota l . FITA, BRAH 56, 1910, 362 
ss. con foto (descrición e foto recibidas dunha per
soa) . MURGUIA, Histo ria IF, 685 (segundo VEREA y 

AGUIAR) . GARCIA ROMERO , BRAG 17, 1928, 89 SS . con 
foto e 113-117. 

Tó d o los a uto res qu e a co ü ece ro n , agás 
Hübner, pensaron que o texto era orixinal. Os máis 
antigos leron 1 O M I HERKVLI / IONICO, o que deu 
lugar a diferentes elucubracións. Pita creu entender 1 

O M / Jekc(o) / M / e/ toeco / e(x) v(o to). García 
Romero, leu TONGO na liüa 3. Os editores de IRG 
leron 1 O M / H ercu/ li Tongo / s(o lvit) v(otum) , 

sendo Tongo o nome do dedicante. 
Texto f also regravado 

É fácil recoüecer que este texto é falso. Obsérvase facilmente que toda a cara anterior foi repi
cada e que o texto orixinal era outro: na liña 3, antes do primeiro trazo vertical, aínda se conservan 
restos débiles, pero claros , dun C do texto orixinal repicado. As letras do fa lso texto actual son com
pletamente estrañas , non só na súa forma: a incisión ten ca. 1 cm. de profundidade , e a súa sección 
non é de forma angular, senón na forma dun delgado U, coas paredes perfectamente verticais . Estas 
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novas letras foron gravadas en sitios que foron menos rebaixados có resto da superficie, é dicir, onde 
non había letras e a damnatio foi menos profunda. 

Dado que este falso texto xa existía no momento da primeira noticia, na que se afirma que se 
mandaran picar "as outras letras" , hai que supoñer que o falso texto foi gravado pouco despois de ser 
borrado o orixinal, probablemente imitándoo. Se foi así , o texto orixinal era unha dedicatoria a 
Xúpiter Optimo Máximo e Hércules e a unha divindade indíxena que tería paralelos no deus Tongo 
Nabiagus de Bracara Aug., vid . CIL 11 2419; Leite de Vasconcelos, Religi6es 11 239s.; Pereira Menaut, A 
inscrición do Idolo da Fonte, con nova lectura. Sobre as aras votivas vid. páx. 223 . 
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Ara votiva de granito de moi 
mala calidade, con focus circular entre 
dous semicilindros . Arriba, dúas moldu
ras só diante e ós lados forman unha 
especie de cornixa; abai:x:o, unha ruda 
base só diante ·e ós lados . 'A esquerda 
faltan as molduras superiores e a base, 
pois a pedra foi retocada para ser reuti
lizada. Por detrás moi pouco traballada , 
para ser pegada a unha parede e segu
ramente para fincar no chan. Toda a 
pedra está moi desgastada, sobre todo 
na base. Apareceu ca. 1975 reutilizada 
como material de construcción ó derru
bar unha casa en Cores (Ponteceso), 
onde tamén se atoparon outros restos 
romanos. Consérvase na casa do cura 
párroco de Cores. 

56 x 32 x 15-12 cm. Let. 5-3 cm. 

Inédita 

J(_ovi) CXptimo) M(aximo) 
(castellum) Av-
iliob-
ris pr(o) s(alute). 

SITA VARIA 

A palabra castellum está representada por medio dun C invertido . 

Esta é a primeira vez que, nas inscricións da Callaecia, aparece un castellum mencionado en 
caso nominativo; o castellum Aviliobris está aquí como dedicante, en tanto comunidade, desta ara a 
Xúpiter. Sobre o signo ) -C inve1tido- e os castel/a da Callaecia vid. nr. 52, 67 . A primeira parte do 
nome do castellum está emparentada probablemente cunha raíz ben coñecida na antroponomia, vid. 
Albertos, Onomástica, 42 ss .; Palomar Lapesa, Onomástica, 46 s. A segunda parte é o sufixo céltico -
bris (= lat. castellum). Sobre as dedicatorias reli:x:iosas e o culto a Xúpiter vid. páx. 223 . Vid . nr. 67. 

Da table no século I d . C. , vid. páx. 225. 
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Ara votiva de granito, rota por 
abaixo , a base desaparecida por com
pleto; a rotura afecta levemente ás dúas 
últimas letras da última liña . Arriba , 
cornixa que continúa ós lados e atrás , 
con focus cuadrangular. Aparecida en 
1984 na igrexa Parroquial de Cores 
(Ponteceso) reutilizada con material de 
construcción. Consérvase na casa do sr. 
cura párroco de Cores , xunto coa nr. 
66. 

64 x 36-23 x 33-18 cm. Let. 7-6 cm. 

Inédita. 

Genio 
Caste
lli Bl-

o en a 
5 Sabin-

i (filia) i(otum) l(ibens) s(olvit). 

SITA VARIA 

Interpunción nas liñas 3 e 6.- A última letra da liña 4 e as dúas últimas da liña 6 están estraga
das, mais recoñécense sen dificultade. 

Probablemente se trata do mesmo castellum Aviliobris mencionado no nr. 66. O nome indíxena 
Bloena só se coñece, sempre en feminino, no conv. Bracaraugustanus; esta é a primeira mención fóra 
desa rexión, vid. Albe1tos, Onomástica Noroeste 270 s. Nótese que o pai da dedicante xa adoptara un 
nome romano, o que acontece xa en épocas moi temperás, como na Tabula Lougeiorum do ano 1 d. 
C. , vid. Pereira Menaut, Nueva Tabula Noroeste , 299 ss. Datable no século I d.C. , vid. páx. 225. 
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68 

Ara votiva de granito, con base e cor
nixa , tamén polos lados e atrás. O focus foi 
modificado para ser utilizado como pía da 
auga bendita na capela de San Roque , en 
Torres de Nogueira (San Mamede de Seavia, 
Coristanco), onde foi localizada contra 1910 
e estivo ata 1961. Consérvase na casa do sr. 
A. Mancebo, en Torres de Nogueira . 

90 X 36-29 X 23 Cm. 

Let. 5-4 cm.; I longo na liña 4: 8 cm. 

IRG I Sup 8 (segundo MARTI EZ SALAZAR). 

ILER 792 (segundo IRG). HAEp 1703 
(segundo IRG). 

CORTES, BRAG 6 , 1912 , 140 SS. con foto 
(cunha nota dos editores que conten unha 
lectura de MARTINEZ SALAZAR). 

Coso 
Oenae
go 
G(aius) lul(ius) 

5 Nepos 
ex vot(o). 

Interpunción nas liñas 4 e 6, na liña 4 
tamén ó final.- Liña 2: Oenas, Cortés.- Liña 
3: CO Cortés.- Liñas 3-4: co Clives ILER 
(xunta as dúas liñas nunha).- Liña 4: Clives, 
Caves ou Cuves Martínez Salazar; clives IRG; 
Cave Cortés.- Liña 5: nepos ILER.- Liña 6: ex 
voto Cortés, Martínez Salazar, IRG, ILER. 

Sobre as dedicatorias relixiosas e o 
culto a Cosus vid. páx. 223. 
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69 

Estela funeraria antropomorfa de granito. 
Unha grosa veta de cuarzo cruza toda a pedra 
desde arriba á esquerda ata abaixo á dereita. 
Realizada de xeito moi primitivo; os trazos 
faciais son simples incisións. O groso da pedra 
non é regular, e ·toda a parte posterior está sen 
traballar para pegar a unha parede; a parte 
inferior está preparada para fincar no chan. 
Atopouse en data recente en Tines (Vimianzo), 
en circunstancias descoñecidas. Consérvase no 
Museo Arqueolóxico da Coruña. 

144 x 50-37 x 18-7 cm. 

Inédita. 

Victori

nus 
in pace 
annoru-

5 mCXX 

Let. 10-6 cm. 

Liña 1: os I teñen arriba un trazo hori
zontal relativamente grande.- Liña 5: o C é moi 
claro, igual cós das liñas 1 e 3. 

Esta estela presenta unha interesante 
conxunción de elementos distintos. O texto é 
cristián, pero a forma da estela está emparenta
da con outras indíxenas -algunha delas sen ins
crición- e con estatuas-menhir moito máis anti

gas, tamén localizadas na Callaecia. Coñécense 
estelas antropomorfas tamén noutras pa1tes do 
norte da P. Ibérica, pero son máis numerosas 
na Callaecia, vid. ]. M. Vázquez Varela; Estela 
de Troitosende , 83 ss. e M. P. Rodrígu ez 
Alvarez, Sincretismo de la religión indígena, 73 
ss. cos paralelos estilísticos e valoración histórica. 
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70 

Inscrición votiva perdida. Arredor de 1960 encontrábase na Igrexa de anta María de erant 
(Laxe). 

IRG I Sup 9. ILER 790 (segundo IRG). HAEp 1704 (segundo IRG). 

Coso 

Calaeu-

nio J{_---) se---) t(x) 'l(oto). 

Liña 3: J{ecunia) s(ua) ou o nome do dedicante , IRG, HAEp; I{ub.) S(ulp.) ILER. a ini iai 
da liña 3 estaba o nome do dedicante. Sobre as dedicatorias religiosas e o culto a Cosus vid. páx. 223. 
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71 

Ara votiva de granito, con base e cornixa só por diante e ós lados. Arriba, fo u circular ntr 
dous semicilindros; consérvase só o da esquerda. Por atrás sen traballar, para pegar a unha par de . A 
base desapareceu case por completo, e toda a pedra está moi estragada no lado dereito. A.topada n 
Sardiñeiro (Fisterra) antes de 1960, sen noticias sobre as circunstancias do achado. Con eivábase na 
casa dos herdeiros do sr. Esmoriz, en Fisterra. Desaparecida unha semana de pois da autopsia . 

50 x 29 x 19-15 cm. Let. 6-4 cm. 

IRG I Sup 6. ILER 980 (segundo IRG) . HAEp 1701 (segundo IRG). 

Matri De-
üm s(acrum) +(---) 

et val(---) e(x) 

voto. 

Interpunción nas liñas 1, 2 e 3.- Liña 2: entre o S e a última letra , qu p el ría 
o mesmo espacio que entre Me S, ocupado por unha incisión moderna qu par 
entre as liñas 2 e 3, encima do nexo AL.- IRG e outros, liñas 1-2: MARD/ VMV . 

u , lr i 

ntinúa 
3 taba 

o nome dos dedicantes , seguramente cognomina -ou xentilicios usados como tales , coma noutras in -
cricións-, como f.Xuintillus), Val(entinus) ou similares.- Liña 3: Val(eria?) IRG. 

Sobre o culto a Cibeles na Callaecia vid. Tranoy, Galice Romaine, 334 cos outros dous testemu
ños epigráficos do conv. Bracaraugustanus: A.E 1951 , 278 = ILER 373 de Aquae Flaviae, e ILER 378 de 
Marco de Canaveses. A eles hai que engadir CIL II 2521 = IRG IV 70 tamén no conv. 
Bracaraugustanus, de Alvarellos (Monterrey, Ourense) co texto IVNONI / [---]RIS / DEVM etc., vid. CIL 

II Indice VIII. Sobre as dedicatorias relixiosas vid. páx. 223. 
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72 

Estela funeraria de granito que se estreita progresivamente desde abaixo, cun remate triangular 
arriba, desaparecido na súa parte superior. Por detrás sen traballar, para encastrar nunha parede, 
seguramente de xeito que o remate triangular -máis delgado có corpo- quedase descuberto, coma na 
nr. 74. Abaixo relativamente ben traballada. Unha estría simple define o campo epigráfico. A primeira 
letra nas tres primeiras liñas está danada, mais recoñécese sen dificultade. Apareceu en 1984 mm 
labradío no lugar chamado Pedras de Outeiro (Chacín, Pino de Val) , onde segundo a tradición había 
un cemiterio antigo e unha pequena igrexa hoxe desaparecida , xunto con outros restos romanos . 
Consérvase no Instituto Nacional de Ensino Medio de Sta. Comba. 

112 x 53-43 x 9-4 cm. CE 71 x 41 cm. Let. 11-8 cm. 

Inédita. 

IX.is) Ma(nibus) 

Aure-

lian(u)s 

an(n)ci...rum) 

xxxx 

Sobre as estelas funerarias e a súa función vid. páx. 224. 
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Estela votiva de granito de moi 
mala calidade, seguramente aprovei
tando unha pedra natural lixeiramente 
retocada. Arriba, un pequeno burato 
pbdería ser un focus. A parte posterior 
non é regular, e o lado esquerdo é 
moito máis delgado có dereito . A parte 
inferior , asimétrica, está preparada 
para fincar no chan. Apareceu casual
mente no monte de Banzas (S . 
Ourente de Entins , Outes) en 1968. 
Consérvase no Museo do Pobo 
Galego, en Santiago. 

65 x 28 x 10-3 cm. Let. 6-4 cm. 

AE 1971 , 195 (segundo MILLAN & ACUÑA, 

criticamente). 

MILLAN & ACUÑA, Emerita 39, 1971 , 345 
ss. con foto. 

XVI 
CTOR 
ARAM 
VICTO 

5 P RVO 

Liña 1: a primeira letra é moi 
insegura. Os dous trazos teñen unha 
prolongación horizontal abaixo, cara á 
dereita, sendo imposible pola calidade 
da pedra, determinar se son orixinais; 

SITA VARIA 

podería ser un nexo EX pouco convencional. A segunda letra é seguramente un V, pero o trazo 
dereito non se conserva (a inscrición foi pintada en negro de forma indeleble!), co que debe notarse 
que tódolos trazos dereitos, en tódalas letras , son moito · máis superficiais cós esquerdos.- Liña 3: nexo 
AM.- Millán & Acuña: X (decies) Vil ctor / aram / víctor / Jl.osuit) ruo entendendo ruo como unha 
voz prelatina co significado de xabaril. Vid. AE en contra de tal lectura, que a corrixe soamente na 
liña 5 pr(o) vo(to). 
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A lectura e a interpretación da presente inscrición é problemática. Se a primeira letra da liña 1 
é un X, non sería imposible anque si improbable que se tratase dun texto cristián, coa lectura X 
(Christo) Ví! ctor(z) / aram / Victo(rinus) / pr(o) vo(to), vid. Diehl, Inscr. lat. christ. veteres Indices III, 
VII e VIIII con paralelos para o uso dos términos aquí empregados. Se a primeira letra da liña 1 é un 
nexo EX, sería posible Ex vi/ctor(iae) / aram / Victo(rinus) / pr(o) vo(to), sen menciona-lo nome da 
divindade. Ignoro outras posibilidades de interpretación menos inseguras. 
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74 

Estela funeraria de granito, rematada arri
ba en ángulo, cun pequeno saliente semicircular 
no vértice; máis ancha abaixo ca arriba onde 
empeza o remate . A parte posterior é moi irregu
lar, de xeito que o grosor da pedra varía consi
derablemente, pero está alisada desde ca. 30 cm. 
antes do extremo superior, ó tempo que o gro
sor da pedra diminúe paulatinamente ata chegar 
a só 3 cm. no extremo: a estela foi feíta para ser 
pegada ó monumento funerario , pero deixando 
a parte superior, ca. 30 cm., exenta. Arriba, lúa 
crecente e sol en forma de círculo cun burato no 
medio. Debaixo, figura humana executada moi 
rudamente, con dous símbolos astrais en forma 
de simples círculos. O campo epigráfico carece 
de marco na parte inferior. Abaixo, á dereita , 
unha rotura afecta lixeiramente ó final das dúas 
primeiras liñas; a última liña está bastante borra
da, mais recoñécese sen dificultade. Procede de 
San Tirso de Cando (Outes), e foi levada a 
Santiago para a Exposición Arqueolóxica de 
1909, sen referencias sobre as circunstancias do 
achado. Consérvase no Museo da Catedral de 
Santiago. 

112 x 42-38 x 25-3 cm. CE 38 x 33 cm. 

Let. 6-4 cm., máis alto o F no nexo. 

IRG I 21 con foto (addenda 'coa arbitraria lectura 
de PITA'). ILER 6471 (segundo IRG con pequenas 
variacións). HAEp 1696 (segundo IRG) . 

MEAKIN, Galicia , 244. PITA, BRAH 59, 1911 , 402 SS. 

con foto. RODRIGUEZ LAGE, Estelas , 20 (reproduce 
lectura e bibliografía de IRG) . 

IX_is) M(anibus) ti( tulum) pos{uit) 

Victoria-

n(n)o(rum) LXV 

Paustjña ¡:jatri) . 
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Interpunción só na liña 1 no último espacio de separación.- Fita: IX.is) M(anibus) . T(iberio) 

Pos(tumio) / Victori/ no av/ us t(itulum) n(epoti) p(osuit); IRG: Xairos / Víctor, a/ n(n)d._rwn) LXV, / 

v(erna ?) .. . S .. ~T.. . N ... L... (?).- Liña 1: Xaipos Meakin, ILER.- Liña 2: Víctor Meakin.- Liña 3: No !XV 

Meakin.- Liña 4: vstnp Meakin; v ... k .. . n ... l ILER. 

Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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Estela funeraria de granito , moi 
estragada arriba, de modo que non é 
posible recoñece-la súa forma orixinal, 
e abaixo á dereita. Por detrás sen traba
llar, para pegar a unha parede. Arriba, 
unha cara humana moi bastamente 
executada sobre tres arcos. Procede de 
Sta. Cristina de Barro (Noia) , onde foi 
encontrada con outros restos arquitec
tónicos antigos, en 1909. o mesmo 
ano foi levada a Santiago para figurar 
na Exposición Arqueolóxica. 
Consérvase no Museo da Catedral. 

110x47x10cm. CE43x 40cm. 

Let. 7'5-6 cm.; máis pequena o segundo 
O na liña 2 e o da liña 3. 

IRG I 19 con foto. ILER 6146 (segundo 
IRG con pequenas variacións) . HAEp 
1694 (segundo IRG). 

MEAKI ' Galicia, 243. FITA , BRAH 59, 
1911, 401 SS. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 
19 (reproduce lectura e bibliografía de 
IRG). 

Dis M(anibus) 

Md._numentum) pd._suit) 

Flori-

na m(atri) . 

Liña 1: Dis Meakin; D .M Fita; 

SITA VARIA 

Dis.M .S. ILER.- Liña 2: o P ten un trazo horizontal abaixo, cara á esquerda, en dúbida por impericia 
do lapicida, que confundiu ós primeiros autores; Maso Meakin, Fita; Mofo IRG, HAEp, ILER.- Liña 4: 
m(arito) Fita; m(ater?) IRG, HAEp; m(até) ILER. 

Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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SITA VARIA 

76 

Ara votiva de granito. Arriba, focus circular 
entre dous semicilindros. Debaixo, na cara ante
rior , un suco que continúa ós lados forma un 
pequeno arco no centro; debaixo tres arcos inver
tidos seguidos por dous sucos que separan a ins
crición, que ocupa toda a cara anterior. 'Os lados 
proseguen tódolos sucos da cara anterior e ten 
outro máis , debaixo de dous arcos invertidos á 
altura dos de diante. Por detrás , un suco forma un 
pequeno arco similar ó da cara anterior e debaixo 
hai un arco invertido, maior cós outros, cun suco 
arriba e outro abaixo. Da bibliografía anterior a 
IRG dedúcese que foi atopada nunha fonte , con 
outros restos romanos cerámicos, cerca da Igrexa 
Parroquial de S. Pedro de Baroña (O Son) , cabo 

do mar, cara ó ano 1889. A suposición de que se 
baixou do cercano castro ga laico-romano de 
Baroña non ten ningún fundamento, vid. Fita, o. c. 

Consérvase no Museo de Pontevedra. 

129 x 35 x 21 cm. Let. 7-4 cm. 

CIL II 5638. IRG III 18 con foto. ILER 334 (segun
do CIL). ILS 3262 (segundo CIL). 

BARREIRO DE V.V., Galicia Diplomática 5, 1892, 12 s 
(coa primeira noticia do achado, sen lectura críti

ca). SAMPEDRO, Documentos , 98 . FITA, BRAH 59, 
1911 , 399 s. con foto (segundo CIL con pequenas 
variacións). ACUÑA & MILLAN, Emerita 39, 1971 , 355 

SS. PIERNAVIEJA, Inscripciones, 41 s. 

Dian(a)e 
Venat-
rici ar(am) 

pc/...suerunt) Ur(sus) 
5 et Faus

tinus 
ex pr(aecepto) 
Victori-
s pros-

10 a(lute) sua. 
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Interpunción en tódalas liñas .- O nexo RI na 
liña 8 non visto ªta agora por ningún autor.- Liña 1: 

[D]ianae ILS.- Liñas 3-4: ... Ar/po ILS.- Liña 4: pd._suit) 

Piernavieja, IRG; Ure Fita.- Liñas 4-5: Ur/e[i] f Faus 

ILS; Ur/et(inus?) IRG; cet Faus ILER; }Cilius) Faus 

Fita.- Liña 5: ef favs CIL.- Liña 6: tanus ILS , Fita; 
tanvs con nexo AN CIL.- Liña 7: ex pr(aedis) 

Piernavieja.- Liñas 7-8: ex pr(aemio) victori(ae) 

ILER.- Liñas 7-8-9: ex pr<..aelio) victores Sampedro 
1902; ex pr<..aecepto) victoris Sampedro 1931.- Liña 
8: Víctor ILS; Victor(iae) IRG; victor(iarum) 

Piernavieja.- Liña 9: s(uae) pro s. IRG; s(uarum) 

Piernavieja.- Liña 10: al sua ILS; nexo AL CIL; nexo 
ALV en IRG e posteriores.- Os defectos da copia 
recibida por Hübner levárono a unha lectura erró
n a nas liñas 3-6: Ar/po Ur!e(z) }Cilius) Faus/tanus, 

guida con p qu nas variantes por Fita. Tódolos 
aut r s p t rior corrixiron este erro . 

ap lativ Venatrix aplicado a Diana apa-
a uí l r prim ira vez nas inscricións latinas do 

Imp ri R mano, p ro o atributos de cazadora 
apar n a v c in culpidos na súa inscricións, 
vi l. IL 3247, 8065. Ur(sus) é o cognomen máis fre-
u nte entre os posibles, e aparece dúas veces máis en Vigo, IRG III Sup 20 e 21. Non é posible 

saber se o Víctor que dá o precepto é unha persona privada ou non: os precedentes existentes para 
sta fórmula non abrigan a ningunha interpretación excluínte . O apelativo Venatrix non implica que 

os d dicantes sexan cazadores, pero vid. Acuña & Millán, coa curiosa interpretación ex pr(aedia) vic

tor(iae) s(uae). Sobre as dedicatorias relixiosas e o culto a Diana vid. páx. 223. 
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Ara votiva de granito, con focus 
entre dous cilindros decorados pola fronte 
con cfrculos concéntricos; o círculo ex
terior coincide cun suco horizontal enci
ma dunha franxa máis ancha a modo de 
cornixa. Outro suco, máis abaixo, separa 
o corpo inferior, que se estreitece contra 
abaixo. 'Os lados só desbastada, estraga
do o lado esquerdo. Por detrás só desbas
tada, abaixo máis grasa. Por abaixo sen 
traballar, para fincar no chan. O nexo da 
liña 1 coincide, á dereita , co círculo exte
rior decorativo; as letras da liña 2, menos 
a primeira, alcanzan enriba e embaixo os 
dous sucos horizontais. Atopada por 1987 
no monte Dodro , en Porto do Son. 
Consérvase no Concello de Porto do Son. 

83 x 45-39 x 17-1 O cm. Let. 8-6 cm. 

BARREIRO, Historia de Porto do Son, 23 
con foto (só noticia do achado). 

Áu-

su(a ?) Rúj(_i)

na d(e-) Án

úfeson(-) 

5 a(ram) tf_osuit) . 

SITA VARIA 

Interpunción nas liñas 2; 3 e 5. Os trazos horizontais dos A non chegan ó extremo dereito.
Liña 4: o trazo horizontal inferior do F é algo máis superficial, podería non ser orixinal. 

O xentilicio da dedicante só é relacionable con Ausua testemuñado na P. Ibérica como mascu
lino, e outros da mesma formación, vid. Albertos , Onomástica, 46 . Non é posible saber se o nome da 
divindade era masculino ou feminino , por falta de paralelos; incluso o nome é inseguro, pois o nexo 
da liña 3 podería resolverse A V. 
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78 

Placa funeraria de mármore branco, con campo epigráfico delimitado por un marco finamente 
moldurado. Consérvase en perfecto estado, malia algúns danos nos bordes. Servía de ara na Igrexa 
Parroquial de Queiruga (Son) onde foi localizada en 1750. Alí estivo ata 1822, cando foi retirada e 
conservada na mesma Igrexa, sendo colocada no muro interior, á dereita da porta principal. 

100 x 61 x 8 cm. CE 45 x 86 cm. Let. 6-5 cm. 

CIL II 2562 e páx. 906. IRG I Sup 15 con foto. ILER 5453 (segundo IRG). 

BARROS SIVELO, Antigüedades, 208 (copia recibida dunha persoa). MURGUIA, Historia IF, 681 s . (copia 
recibida dunha persoa). BARREIRO de v.v., Galicia Diplomática 5, 1892, 13 (segundo MURGIA). PITA, 

BRAH 59, 1911, 398. RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 20 (reproduce lectura e bibliografía de IRG) . 

C(aius) Attius Attianus 
Rufinus Seiliensis 
ann(orum) XXII h(ic) s(itus) t{st) Attius 

Rufus et Sa-
5 binula mater fectf._ runt). 
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Interpunción con hederae rndas en tódalas liñas excepto no primeiro espacio de separación da 
liña 5.- Liña 1: C Atiitrs Atianus Barros Sivelo.- Liña 2: Seilesis Barros Sivelo; Seilensis en CIL II 2562 
corrixido na páx. 906 .- Liña 3: Atius Barros Sivelo.- Liña 4: Riifus pater et Sa Barros Sivelo, Murguía; 
pater et Sa Fita.- Liña 5: binula mater ./JBarros Sivelo. 

O defunto m ncionado nesta inscrición, e seguramente tamén os seus pais , procedían de 
Seilium (It. Ant. 421,3 Sellium debe ser corrixido) no conv. Scallabitanus, hoxe Thomar, onde apare
ceu a inscrición CIL II 333 = ILER 4209, dedicada por Sabinula ó seu fillo , cos mesmos nomes ca 
aquí. outra inscrición incompleta de Thomar, CIL II 334 = ILER 6504, non se conserva máis có frag
mento de texto Sabinula uxor sibi, que probablemente era a mesma muller. A mesma origo aparece 

n ILER 5410, ond se menciona G. Valerius Iulianus Seiliensis. Hübner desbotou esta identificación 
x ográfi a, qu xa fora proposta por Murguía. Sobre as placas funerarias vid. páx. 224. 
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Estela funeraria perdida. 
Segundo Martín Sarmiento encontrára
se mm labradío en Bretal (Sta. María 
de Olveira, Ribeira) , xunto cunha ola 
cineraria e outros restos romanos de 
vidro, cara a 1750. Conservouse na 
casa da persoa que a atopou, pero 
estaba desaparecida xa no século XIX. 
Esta é a única noticia con lectura 
directa que se conserva. 

4'5 x 2 x 0'5 pés = ca. 126 x 56 x 14 cm. 
(segundo Sarmiento) 

CIL II 2567 (con lectura parcialmente 
errónea do gravado de MARTIN 

SARMIENTO) e páx. 906. IRG I Sup 34 
(segundo autores anteriores con varia
cións). ILER 3 786 e 3 794 (segundo 
CIL) . 

MARTI SARMIENTO, Viaje, f. 510 con 
gravado (reproducido aquí). LOPEZ 

FERREIRO, Historia I, 276 (segundo CIL). 
FITA, BRAH 59, 1911 , 415 SS. (segundo 
LOPEZ FERREIRO). BARROS SIVELO, 

Antigüedades, 146 nota l. 

Di(s) Ma(nibus) ti(tulum) pos(uit) 

Maternus 

Rustici (filius) Fl

avi(a)e uxsori pie-

s ntissim(a)-

e annor(um) 

XXXIV 

Di(c) ro(go) cf._ui) 

tra(nsis) sit t(ibi) ~(erra) 

10 levis. 

SITA VARIA 

\ ' ·D } 

bMATrP ~. 
./Vt\TE Rf\ 0 
K~'fICI · FL 
A V1E VXSOR.1 PIE 
NTISS lrv\ 
E NNOR 

(OD) X X. X. l V 
- b. R.o.o 

TR.A. Srr.T. F' · ,.s,'= .. , . 

LFV1s. 
íHJ:.IJ in,. ·111u o, y l' ann •ri 

Jé n : y m · di r¡ 11u' ·11 t1 

·zindad · · Ir 11 a l>a11 111urh:1 
is . J\ií :1rl i r'1 q · ·11 ·I ·pul ~r 
;il 1 1 l 11 d 1 ' 

! tn:inta ino- ni 
mi ·ma 1uinta y 
Jla 
d 

'· Ha-

Segundo Sarmiento había os seguintes nexos: DI na liña 1; MA e NV na liña 2; RV na liña 3; AN 
na liña 6; DI na liña 8 . A interpunción seguramente está mal transmitida. CIL: D(is) Ma(nibus) . 

201 



CORPUS DE INSCRICIÓNS ROMANAS DE GALICIA 

Ti(berius) Pos(tumius) / Maternus / Rusti(e) Fl/ avíe etc. - Liña 1: D.M.[-] Ti pos ILER 3786; D Ma . 
Ti(berius) Pos(tumius) ILER 3794; D M soamente en IRG.- Liña 3: Rustí. Fl ILER 3786; Rusti(e) Fl ILER 
3794.- Liña 4: aviae uxoris pie IRG.- Liñas 7-8 xuntas en IRG.- Liña 8: D. ro. o. Martín Sarmiento, L. 

Ferr iro; rf._ui) IRG; ILER 3786 (xunta liñas 8-9); d(ic) ro. [rf._ui)] ILER 3794.- Liña 9: tra.sit.tf Ma11ín 
Sarmiento, L. Ferreiro, [t]erra ILER 3796.- Barros Sivelo: Bonis Manibus posuit / Materno Rustici Flavia 
uxori / pientissima annorum / triquinta quator populi / romani quae titulum / fieri mandabit. sit tibi / 
terra Flavia levis. 

A estructura do texto é ben coñecida, semellante por exemplo ó nr. 74. Sobre o cognomen 
Maternus vid. nr. 7. O xentilicio Flavia é especialmente frecuente na Callaecia e no norte da P. 
Ibérica, no presente ca o é usado tamén como cognomen, vid. Tranoy, Galice Romaine, 363 s. 
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Fragmento dunha estela 
funeraria de granito. Na parte 
superior consérvanse os inicios 
dunha decoración de arcos. Data 
e circunstancias do descubremen
to descoñecidas. Cara a 1960 che
gou a Santiago procedente de 
Bretal (S ta. María de Olveira , 
Ribeira). Consérvase no Museo da 
Catedral de Santiago. 

49 x 41 x 13 cm. Let. 8'5-7 cm. 

IRG I Sup 24. HAEp 1712 (segun
do IRG). AE 1973, 292 (segundo 
LE ROUX & TRANOY). 

LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 1973, 
228 con foto. 

IX.is) M(anibus) tit

ul(um) AR E 
M pos(uit) 

AVT[. . .] 

SITA VARIA 

O A ten o trazo horizontal só na metade esquerda, inclinado cara á dereita. - Interpunción na 
liña 1.- IRG:IX_is) M(anibus) T(i)t/ ulari(i) / m(onumentum) pos(uit) Ap[---] / ------. Le Roux & Tranoy: 
IX_is) M(anibus) tit/ ulare/ m pos(uit) / Aúitus ?] / ------ . Segundo Le Roux & Tranoy debe entenderse 
titularis como sinónimo de titulum, pero esa palabra non existe no léxico latino nin nas inscricións. 
Probablemente ARE/ M sexa unha forma abreviada do nome do defunto , e na liña 4 comezaba o 
no me do dedican te. 

Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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Estela funeraria arredondada por riba, rota en tres par
tes mais conservada íntegra. Arriba figura humana que coa 
man esquerda levantada sobre o ombreiro suxeita un obxecto 
irrecoñecible. Debaixo, dúas liñas de tres arcos . Por detrás sen 
traballar, para pegar a unha parede. A inscrición ten carácter 
cursivo nalgunhas liñas e está toda ela moi mal executada. 
Achouse en 1907 reutilizada nunha sepultura tardía, nun labra
dío das Miráns (Araño, Rianxo). Consérvase no Museo de 
Pontevedra. 

243 x 46 x 15 cm. CE 90 x 42 cm. Let. 10-6 cm. 

IRG III 42 con foto. ILER 4643 (segundo IRG). 

SAMPEDRO, BRAG 20, 1931 , 355 ss . con foto (sen lectura críti
ca). RODRIGUEZ LAGE, Estelas, 23 (reproduce lectura e bibliogra
fía de IRG). 

Di(b)us M(anib)us 

pos(u)~tfmlelml 
oria(m) su(o) 

contiI g l( i) 

5 DOIRAV 
annor(_um) 

XX.XOVTE 
PI V S V NE. 

Liña 1: o D é cursivo. Dibus M(anibus) S(acrum) 

Rodríguez Lage; D.M.S. ILER.- Liña 2: os dous M son no texto 
coma N, o segundo parcialmente sobre o marco. Poseneiv 

ILER, Rodríguez Lage.- Liña 3: Re S cursivos. Filia s71(0) Rodrí
guez Lage; filia su ILER.- Liña 4: só queda un pequeno resto 
do I, se de verdade existiu; a última letra da liña é un O , qui
zais por error. Coniug(i) Rodríguez Lage; coniugi ILER.- Liña 
5: a lectura é clara aínda que está un pouco estragada no cen
tro .- Liña 6: an ILER.- Liña 7: a lectura é clara; o O un pouco 
máis pequeno. XXX s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) Rodríguez Lage; 
XXXX s.t.t.l. ILER.- Liña 8: nexo VNE dubidoso. pius in 

Rodríguez Lage (segundo Rodríguez Lage, a inscrición conti
nuaba); pius in s ILER.- IRG: Di(b)us M ( anibus) s(acrum) . / 
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Posineiu / filia su( o) / coniugi / Doirau, / annor<._um) / XXX. S(it) t(ibi) t(erra) le(vis) , / pius in s(uos). 

Na liña 5 debía de sta-lo nome do defunto; nas liñas 7-8 o nome do dedicante, pero é imposible 
r coñecer de qué nomes se trata . Son frecuentes nomes con raíz Doi-, Dovi- na onomástica indíxena 
das áreas célticas da P. Ibérica, ante todo no conv. Asturum e Cluniensis , mais non se coñecen na 
Callaecia, vid. Albertos, Onomástica, 106 ss., id., Onomástica Noroeste , 282 s. 

Sobre as estelas funerarias vid. páx. 224. 
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82 

Parte inferior dunha estela funeraria des aparecida. 
Aparecera cara a 1947 mm labradío chamado A Eirixiña, entre 
os lugares de Parapar e Penela (Vilouchada, Trazo) . Tiña dous 
campos epigráficos separados, segundo o debuxo feito daquela 
por L. Monteagudo (aquí reproducido). Non h4i máis noticias. 

Inédita. 

a)-----

Severi
nus e(---) . 

Segundo o debuxo de Monteagudo o C final da liña 2 era 
a inicial dunha palabra abreviada. Interpunción antes do C. 

b)IXis) M(anibus) s(acrum) 

an(n)d._rum) 

LXXXXV 
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SITA VARIA 

83 

Fragmento superior dunha estela funeraria desaparecida, posi
blemente parte da anterior nr. 82. As mesmas circunstancias de acha
do e transmisión cá nr. 82. 

Inédita . 
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Ara votiva de granito, rota 
por abaixo, cadrada arriba, sen 
focus . Debaixo do texto unha sim
ple estría horizontal; desde esta 
cara a abaixo comeza unha deco
ración de liñas rectas que forman 
dous ángulos a ámbolos lados , 
interrompida pola rotura da pedra. 
A cara posterior está traballada 
igual cás outras. Lugar e circuns
tancias do descubrimento desco
ñecidas. Segundo IRG foi levada a 
Santiago , posiblemente , para a 
Exposición Arqueolóxica de 1909. 
Consérvase no Museo da Catedral 
de Santiago. 

78 x 37 x 20 cm. Let. 8-7 cm. 

IRG I 3. ILER 39 (segundo IRG). 
HAEp 1688 (segundo IRG) . 

Iovi 

CXptimo) Ma(ximo) 

a(ram) ¡J..osuit) A---) 

Ma(---) ¡/..ro) s(alute) 

5 s(ua). 

Interpunción nas liñas 2, 3 e 
4, nesta tamén ó final.- O nexo 
MA na liña 4 non aparece nas 
publicacións anteriores. Nas liñas 
3-4 está moi abreviado o nome do 
de dicante; aparece como P M, 
entendido como nome do dedi
cante ou tamén ¡/..ro) m(eritis) en 
HAEp. Sobre as dedicatorias reli
xiosas e o culto a Xú piter vid. páx. 
223. 

SITA VARIA 
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Parte superior dunha ara voti
va de granito. A cornixa é unha 
banda ancha, que continúa polos 
lados e por atrás. Arriba, acroterios e 
focus circular. Por detrás lisa. Lugar 
e circunstancias do achado descoñe
cidas. En 1902 encontrábase xa en 
Santiago, no desaparecido Museo de 
la Sociedad de Amigos del País. 
Figurou na Exposición Arqueolóxica 
de 1909. Consérvase no Museo da 
Catedral de Santiago. 

61 x 42-33 x 25-15 cm. Let. 5-4 cm. 

IRG I 5 con foto. ILER 292 (segundo 
IRG). HAEp 1690 (segundo IRG). 

LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 1973, 222 
con foto. LEITE DE VASCONCELOS, 

Religioes III, 366. 

Deo 
Invicto 
SoliM
[ithrae ?] 

SITA VARIA 

Liña 3: así Le Roux & Tranoy, que desenvolven Solí M(ithrae), pero na liña 4 quedan restos de 
trazos verticais dunha letra irrecoñecible, e o nome de Mithra non debía de estar abreviado. É posible 
tamén que o M da liña 3 fose o comezo do nome do dedicante , pois non sempre o Deus Invictus Sol 
é Mithra; Solí soamente IRG. 

Esta é a única posible mención de Mithra no conv. Lucensis. Sobre as dedicatorias relixiosas 
vid. páx. 223 . 
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Parte superior dunha ara votiva 
de granito; unhas molduras forman 
unha especie de cornixa, tan só na 
cara anterior. Arriba, focus circular. 
Por atrás liso. Figurou na Exposición 
Arqueolóxica de 1909 e daquela xa se 
ignoraba o lugar e as circunstancias 
do descubrimento. Consérvase no 
Museo da Catedral de Santiago. 

36 x 24 x 15-12 cm. 

Let. 6'5 cm. ruáis pequeno o O inscri
to na liña 2: 2 cm. 

IRG I 23 con foto . HAEp 1698 (segun
do IRG). 

LE ROUX & TRANOY, CEG 28, 1973, 225 
con foto. 

SoeMe
obrigo 
JCecit) Parv:._ 
[llius] 

SITA VARIA 

Interpunción na liña 1 entre E e M; na liña 3 entre F e P.- O inscrito no G na liña 2.- Liña 3: f 
larvl IRG; e parvl en Le Roux & Tranoy. A primeira letra é con seguridade un F, de non ser así debe
ría conservarse o trazo horizontal inferior, pois a rotura da pedra non lle afectaría; a distancia entre os 
dous trazos horizontais superiores conservados é moito menor ca nos E da primeira liña. A última 
letra non pode ser L, porque o trazo horizontal parece moderno ó ser ben menos profundo có resto 
da letra, senda o desgaste da pedra uniforme nese punto, e ademais é excesivamente curto sen que 
se poida explicar por razóns de espacio. Nun gravado feito en 1909 por E. Campos Sobrino, conser
vado no Museo de Pontevedra, tamén se reproducía igual ca aquí. 

Segundo a presente lectura debe entenderse que o nome da divindade estaba composto por 
dúas palabras. A divindade So, que aquí aparece asociada á comunidade de Meobriga, é coñecida 
soamente nesta inscrición, aínda que aparece formando parte de antropónimos, cfr. Albertos, 
Onomástica, 210. A forma Soe é posiblemente un dativo indoeuropeo en -oi (A. Tovar); na Callaecia 
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hai outros dous casos semellantes , tamén en divindades : Crougintoudadigoe (CIL II 2565 = IRG IV 91 
= ILER 795 de Mosteiro de Ribeira, Xinzo de Limia no conv. Bracaraugustanus) e Tongoe Nabiagoi 
(CIL II 2419 = EE VIII 115 = ILER 938 de Bracara Aug. vid. Pereira Menaut, La inscripción del Idolo da 
Ponte, con nova lectura) este tamén con distinta flexión nos dous nomes da divindade. O xentilicio 
Paruillius, o único nome posible nas liñas 3-4 é coñecido, anque non na P. Ibérica. Sobre as dedica
torias relixiosas vid. páx. 223. 
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Modius de bronce cunha inscri
ción en dúas liñas cabo do borde supe
rior. Unha pequena rotura no borde 
afecta a dúas letras, perdida por comple
to unha delas. Un burato na base. Ten 
tres pés, moi estragados . Altura, ca. 22 
cm.; diámetro, ca. 25 cms.; letras, 2-2 '5 
cms. Apareceu en 1913 en Ponte Puñide 
(Gonzar, O Pino). Consérvase no Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. 

AE 1915, 75 (segundo UREÑA). 

MARTINEZ SALAZAR, BRAG 7, 1914, 170 ss . 
con gravado = BCPMOr 4-5 , 1914, 1 ss. = 

Algunos temas, 168 ss . con gravado e 
foto . GARCIA ROMERO, BRAG 7, 1913, 273 
SS . UREÑA, BRAH 66, 1915 , 485 SS . con 
foto . MICHON, Mém.Soc.Nac .Ant. de 
France 74, 1916, 3-100. D 'ORS, Epigrafía 
Jurídica, 65 ss. (con discusión dos aspec
tos legais e xurídicos). BALIL, Gallaecia 7-
8, 1984, 179 ss. (con discusión dos aspec
tos histórico-arqueolóxicos). 

Interpunción só detrás do primeiro 
L na liña 1.- Un espacio libre entre as 
dúas últimas letras en sacram na liña 1, 
non se observan restos de escritura. Na 
liña 2, despois de Artemio, un espacio 
libre de 8'5 cms.- Na liña 1, o nome do 
segundo emperador aparece escrito 
Va/entes. 

SITA VARIA 

~, 

~ , 

Modii l(ex) iuxta sacram iussio[n]em ddd(ominorum) nnn(ostrorum) Valentiniani Valent< i >s 

et Gratiani invictissimorum / principum iubente Mario Artemio i(iro) c( larissimo) ag(ente) vic(ariam) 

p(raefecturam) cur(_antibus) Potamio et Quentiano principalibus. 

Modiil(is mensura) García Romero; Modii l(egalis mensura) Ureña. jussionem García Romero. 
A[g](ente) vic(ariam) p(raefecturam) ou a(gente) vic(es) p(raefectorum) M. Salazar. Lucano vic(ario 

Hispaniarum) p(ro)cur(_antibus) García Romero. cur(_antibus) ou cur(_atoribus) M. Salazar. 

Este modio servía de medida oficial para o trigo, cebada e viño que eran percibidos polo esta
do como tributos. Non se conserva o texto da lei mencionada na inscrición, mais debía de ser análo-
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ga ás do ano 383 (Cod. Theod. XII,6,19) e 386 (Cod. Theod XII,6,21 = Cod. just. X,72,9) que abriga
ban a utilizar pesos e medidas oficiais para transaccións e pago de tributos. A capacidade do modio 
de Ponte Puñide non se pode determinar con exactitude, por algunhas deformacíóns sufridas, pero 
e taba entre 10 e 11 litros, vid. Balil con discusión detallada. 

O tr s emperadores mencionados fórono nos anos 367-375, pero segundo Balil a inscrición 
p de r datada máis xactamente _en 369-370, cando Marius Artemius foi vicarius Hispaniarum. 

gundo crit rio xurídicos D'Ors propón a datación no ano 369. Os principais aquí mencionados 
n n oñe n máis ca nesta inscrición, vid. Balil, o.e. 
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FALSAS, ESTRAÑAS E PUBLICADAS NOUTRAS COLECCIÓNS E NON RECOLLIDAS AQUÍ 

Non se recollen as inscricións falsas ou anepígrafas xa publicadas como tales; poden verse en 

IRG. A inscrición nr. 65 é falsa tal como se publicou ata agora, pero aparece entre as outras debido a 
que se conservan restos do xenuíno texto primitivo. Outras inscricións publicadas foron excluídas 

aquí por diversas razóns; son as seguintes: 

l. CIL II 2629. IRG I 13. C. Pelusius ... pertence , segundo tódolos copistas antigos, agás 
Muratori, ás inscricións dos Astures. No CIL aparece localizada entre elas. 

2. CIL II 2601. IRG I Sup 35. Navia / Ancetolus ... pertence en realidade a Pobra de Trives. 

3. CIL II 2560. IRG I Sup 32. Como se di en IRG a · noticia antiga non é fiable , xa que a adscribe 
a unha igrexa da Coruña que nunca existiu. Segundo tal noticia (Ceán, Antigüedades , páx. 212) 
líanse unicamente os nomes Licinio e Gallieno, o que a fai aínda menos verosímil, se non se 
trataba dun miliario (pero cfr. CIL) . 

4. IRG III 41 (de Ames). [---]rno Mironi é, a xulgar pola forma das letras e a natureza dos 

nomes, medieval. 
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VOTIVAS 

Son sempre aras , entre as cales podemos distinguir varios grupos: 1) aquelas de feitura 'nor
mal', máis ou menos semellantes ás aras votivas de calquera outra rexión, 2) aras normais pero cun 
forte carácter provinciano, 3) aras galaico-romanas, de natureza e función características. 

Ó primeiro grupo pertencen dúas aras da Coruña, moi ben executadas e proporcionadas, dedi
cadas a Fortuna e Neptunus (nr. 1 e 3); dúas de Brandomil, dedicadas a Cosus (nr. 39, retocada, pero 
seguramente era de tales características) e a Fortuna (nr. 40); nr. 38 de Vilasantar, dedicada ós Lares 
Viales; probablemente a ara dedicada a Neptunus de !ria-Padrón (nr. 12), moi desgastada, que sobre
sae palas súas enormes dimensións , con 167 cm. de altura (as demais teñen unha altura menor, nor
malmente algo inferior a un metro). 'O segundo grupo pertencen outras procedentes de diversos 
lugares, dedicadas a Cosus (nr. 22), Pietas (nr. 51), Iuppiter (nr. 62) , Genius Castelli (nr. 67) , Cosus 
Oenaecus (nr. 68) , Deus Solis Invictus (nr. 85). Entre elas merece salientarse unha dedicación a Diana 
Venatrix, procedente de Baroña que , a pesar do seu soporte provinciano, é a única mención dese 
apelativo da deusa en todo o Imperio Romano (nr. 76), e unha ara dedicada a Fortuna encontrada in 
situ no campamento romano de Cidadela (nr. 31). A este grupo tamén debe adscribirse a nr. 22, dedi
cada a Cosus Dominus, procedente de Sta. Eulalia de Logrosa , a pesar da estraña forma do focus ele
vado. O terceiro grupo caracterízase pola forma e función das aras: todas elas son moi delgadas e 
non están traballadas por detrás, senón soamente desbastadas; están preparadas para ser pegadas a 
unha parede, fincadas no chan. Case todas elas están dedicadas a Iuppiter Optimus Maximus (nr. 19, 
21 , 24 e 66) , e outra a Cibeles (nr. 71) , e evidencian un mundo indíxena menos romanizado, o que 
non debe resultar paradóxico (1). 

Hai unicamente dúas dedicacións a divindades indíxenas menos coñecidas: unha ara de moti
vos convencionais, focus e cilindros, pero de forte sabor local, para fincar no chan e pegar a unha 
parede , dedicada a un D(eus) Anveson(ius ?) (nr. 77) e outra, retocada e visible só na súa cara ante
rior, dedicada a [---]erbus Erbiecus (nr. 20). Finalmente cabe destacar algunhas dedicacións menos fre
cuentes: a de Mars Augustus, nunha rocha cabo da Torre de Hércules (nr. 2), a dedicación a Dis 
D(eabus)q(ue) nunha ara de gran tamaño (nr. 60) , e un relativamente pequeno número de dedica
cións ós Lares Viales en aras de foite sabor provinciano (nr. 41 de Brandomil) ou do tipo descrito 
anteriormente no terceiro grupo (nr. 57 e 58 ambas de Castrofeito), todas elas (mais non a nr. 38) con 
varios pequenos foculi característicos. De todo isto parece deducirse que non existe unha relación 
entre a natureza da divindade e a forma e calidade da ara, senón que estas dependen do ambiente 
máis ou menos romanizado en que xorden. 

A divindade máis representada é Iuppiter Optimus Maximus (nr. 19, 23, 24, 45 , 62, 64, 66, 84), 
en lugares dispersos por toda a provincia, seguida pola divindade indíxena Cosus (nr. 39 e nr. 9 
Vdaviniagus, 22 Dominus, 68 Oenaegus, 70 Calaeunius). Seguen en importancia os Lares Viales (nr. 
41, 57, 58), as tres procedentes de lugares onde seguramente había unha mansio viaria; entre outras 
divindades clásicas sobresae Fortuna (nr. 1, 31, 40) , todas elas procedentes de lugares de maior roma
nización, e Neptuno (nr. 3, 12). O resto das divindades non aparecen máis ca unha vez. 

l. Sobre a relativa abundancia de dedicacións a I.O.M. na Callaecia e outras áreas marxinais, producto da presión inte
gradora dos conquistadores e non das crenzas indíxenas, vid. G. Pereira Menaut, La formación histórica de los pueblos 
del no rte de Hispania, Veleia 1, 1984, páx. 271-287. 
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INSCRIPCIÓNS FUNERARIAS 

Diferéncianse claramente dous tipos: as estelas e as placas. As características que definen a 
ámbolos tipos non son soamente formais, senón que representan dous modos de concebí-las tumbas; 
as estelas son preferidas pala poboación galaico-romana e as placas pala xente que veu de fóra, 

algúns, con toda probabilidade, itálicos. 

Estelas 

Algunhas delas son moi altas, ata 243 cm. (nr. 81), 215 cm. (nr. 44), 206 cm. (nr. 53); a maioría 

miden algo menos, pero practicamente todas sobrepasan os 100 cm. (só a nr. 56 é algo inferior). A 
an hura adoita ser algo superior ós 50 cm. Son notoriamente delgadas, algunhas menos de 10 cm. 
(nr. 56: 6,5 cm; nr. 52: 9 cm.), pero a maioría teñen un grosor en torno ós 15 cm. (a máis alta, a nr. 

1, t n oam nt 15 cm. de groso). A función arquitectónica pode apreciarse na parte posterior das 

t la , poi cas todas elas están preparadas para seren pegadas a unha parede; a súa altura e delga
d za falan tamén n favor de tal uso. Nalgunhas delas (nr. 72 e 74) pódese constatar que estaban pre

par da para p gar a un pequeno monumento funerario, de tal xeito que _a parte superior da estela se 
tam ; n por d trá , xa que esa parte está moito máis traballada e perde grosor contra arriba, pro

rta fun i ; n d corativa. Na maioría dos casos a tumba debía elevarse moi pouco do chan, e 

st rí ituada na part posterior, cabo dunha pared.e ou dun muro, ou pegada directamente . 
ri r ad ita r arr dondado, pero ás veces é imperfectamente cuadrangular, ou triangu

u t indíx: na par cen as (nr. 52 e 56) máis delgadas, menos altas, cun remate 
n profundas scotaduras ós lados, que lembran as estelas antropomorfas ben coñeci

ali ia (P. Rodríguez, E telas antropomorfas, passim); unha estela propiamente antropomorfa 
t n un t to , curiosam nte, cristián (nr. 69). A decoración das estelas é, con certa frecuencia , de figu

ra humana (nr. 44, 62, 63, 81), por veces tan particular coma a da nr. 44, difícilmente relacionable 
on prototipo clá icos. É moi común a lúa crecente, moitas veces asociada con arcos; noutras oca
ión aparecen estes sós, ou xunto con outros motivos (como a nr. 25 con semicírculos; a nr. 63 con 

figura humana e símbolos astrais); tales símbolos son tamén moi frecuentes. Pódese dicir que estas 
st la son as lápidas sepulcrais preferidas pala poboación galaico-romana. Nelas aparece a escasísi

ma onomástica indíx:ena conservada en inscricións funerarias; a nr. 52 ten nomes xenuinamente indí-
nas, nun ambiente indíx:ena, pero non debemos esquecer que antes da conquista romana os indí

xena da Callaecia non facían estelas, nin deixaron restos dos seus monumentos funerarios , se os 
tiñan. Outras veces aparecen nomes latinos vulgares, mais de estmctura indíxena (nr. 17, 37, 79). As 
estela mo tran un ambiente rústico, con mala ou moi mala elaboración do monumento e sobre todo 
da l tras; os texto son, nalgún caso, parcialmente incomprensibles por pura incorrección (nr. 81). As 

t la d ambiente indíxena-romano diferéncianse tamén das placas funerarias polo lugar de apari
ción: a estelas aparecen con frecuencia illadas en áreas que hoxe en día, e presumiblemente tamén 

na ; poca antiga, son rurais mentres que as placas proceden de ambientes máis romanizados. 

Placas 

n moito máis casas cá estelas , só dez se incluímo-lo frontón nr. 42 . A maioría son funcio
nalm nt horiz ntai unha altura arredor dos 50-60 cm. (a nr. 27 e a 28 son máis pequenas), e unha 

n hura qu d p nd do núm ro de cartelas (a nr. 7 ten dúas, a nr. 8 tiña tres) . As placas empregá-
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banse en tumbas distintas ás propias das estelas , probablemente inspiradas en modelos importados 
por unha poboación vida do exterior, seguramente relacionada coa administración imperial e co exér
cito, como se deduce do carácter dos lugares do achado e da onomástica das persoas mencionadas. 
Tres delas foron atopadas na Coruña (vid. páx. 23 sobre a súa poboación non galaica), e conteñen 
nomes moi escasos na P. Ibérica (nr. 6) ou mesmo en todo o Imperio Romano (nr. 7 e 8). Outras tres 
proceden do campamento romano de Cidadela e teñen tamén nomes alleos á onomástica común na 
Callaecia ou na P. Ibérica (nr. 33 e 35; a nr. 36 é só un fragmento de placa). Dúas placas proceden de 
Brandomil, núcleo así mesmo de carácter foráneo (vid. páx. 109); unha delas é en realidade un fron
tón dun monumento funerario de certa categoría, en forma de casa, relacionable con modelos clási
cos do mellar estilo (nr. 42), a outra (nr. 43) contén un nome grego moi escaso en todo o Imperio 
Romano e de mención única na P. Ibérica. Igualmente escaso é o nome grego da nr. 59, procedente 
de Castrofeito, onde seguramente había unha mansio , o que explica a presencia de escravos impe
riais. Só dúas placas, a nr. 27 e a 28, procedentes da Baña, carecen <leste claro carácter foráneo , se 
ben tampouco son adscribibles ó xenuinamente galaico-romano. Unicamente dúas placas son de már
more -tódalas outras son de granito-: a nr. 78 cun personaxe procedente de Seilium, na Lusitania, e a 
nr. 48 conservada en Santiago de Compostela, co texto borrado. As placas pertencen a monumentos 
funerarios distintos ós preferidos pala poboación galaico-romana; estes monumentos -un con seguri
dade en forma de casa- tiñan as placas encastradas nas paredes. 

DATACIÓNS DAS INSCRIPCIÓNS 

Tan só algunhas das inscricións da provincia de A Coruña poden ser datadas , con maior ou 
menor seguridade, nun período de tempo discreto e significativo. Gracias ás mencións imperiais 
poden datarse nos anos 161-169 d.C. as incricións nr. 4 e 5, e moi probablemente tamén a nr. 3. As 
inscricións con mención de castella indíxenas, nr. 52, 66 e 67, tamén se poden datar nun período 
menos definido, anterior ó século II d. C., pois sabemos que tales castella desaparecen na epigrafía 
contra finais do século I d.C. , vid. G. Pereira Menaut & ]. Santos Yanguas, Inscripciones, páx. XXX. O 
resto das inscricións funerarias parecen ser todas posteriores pala presencia permanente da fórmula 
D.M.S. , pero non é posible , en cada caso, obter puntos de apoio sólidos para unha datación fiable 
mm lapso de tempo significativo. En moitos casos parecería razoable unha datación nos séculas II-III 
d.C. , mais pala súa amplitude temporal parece tamén inoperante, se ademais non fose asemade inse
gura; a nr. 69, unha inscrición cristiá tan pouco convencional, invita á prudencia. As inscricións voti
vas non ofrecen, tampouco, mellares puntos de apoio , se non hai algún elemento externo, como a 
mención de castella. 
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l . NOMES PERSONAIS 

Jnclúense os nomes de estrutura indíxena que aparecen tamén no índice seguinte. 

Acilia Modesta M(odesti) f 46 
Aeb(ura) Ati 22 
Ant(onius) Modestus 54 
Ap(pius) Flaccus 53 
Appius Gemellus 53 
Ap(pi-) Gemel(l-) 53 
Aquilia Modesta 47 

G. Arruntius Serenus 6 
Atia Mo(desta ?) 48 

C. Attius Attianus Rufinus 78 
Attius Rufus 78 
Aurelius Aurelianus 25 
Ausu(a ?) Ruf(i)na 77 

Bloena Sabini 67 

[Caecil ?]ius Se[verus ?] 33 
Caeleo Cadroiolonis f. 52 
Caesarus Caeleonis f. 52 
Cambavius Corali f. 13 
Cant(ia) Karia 54 

Q. Ce[ionius ? ---] 33 
Q. Coe[lius ---] 33 

Cor(nelius) Chresimus 14 
C(---) Luc(i)us 27 

Dentonius Verecundus 41 
Didia Graphice 59 

Domit(i)a Pus(i)nca 43 
Fabricius Satuminus 42 
Flaccinia Severa 6 
Flaccinius M[---] 45 · 

Flaccinius Secundu[s] 17 
Fl(avia ?) Tertulla (?) 15 

I(ulia) Apronian(a) 35 
I ulia Severa 11 
Iulia Valentil(l)a 14 

G. Iul(ius) Nepos 68 
Iulius Plato 1 
Iulius Severianus 34 

C. Iul(ius) Severus 11 
[-] Iunius Flaccus 51 

Lucila Ebura 37 

M[a]rcius Faus(tus ?) 54 
MARIUS ARTEMIUS v.c. 87 
Materna [P]atruini 7 
Matemus Rustid 79 
Ma(---) Cara 27 
M(---) Creticus 55 
M(---) Firmilla 55 

Numeria Vitalia (?) 49 
Numerius Vitalionis (?) 49 

P(~--) Ma(---) 84 
P(---) S(---) 70 

C. Quin(tius) 28 
M. Quin(tius) Doq(uirus) 28 

Placidia Lupa 34 
Primianus Vitales (sic, dat) 63 
Procula Camali f. 50 

Reburrius Tertius 38 
R(ufius) Bassianus 62 

Secundianus Secundi 17 
Senecio Modestus 47 
Severa Valentini 3 7 
Seviria Mo( des ta ?) 48 

G. Sevius Lupus 2 
M. Se(---) Agaton 40 

Sulpicius Severus 21 
S(--) Festa 53 

L. S(- ) E(-) 20 
S(-) M(-) 23 

Val(erius) Anteros 35 
Val(erius) Daduchus 43 
Val(erius) Lupus 31 
Val(erius) O[-] 57 

M. Vegetianus Fuscus 39 
Q. V(-) C(-) 9 

2 . COGNOMINA E NOMES DE UN SO ELEMENTO 

Cando o número aparece en cursiva quer decir que a persoa é mencionada soamente con ese nome 

Aeb(ura) 22 Ares (?) 8 (en fil.) Bassianus 62 
vid. Ebura ARTEMIUS 87 Bloena 67 

· Agaton 40 Attianus Rufinus 78 
Anteros 35 At(ius ?) 48 Cadroiolo 52 (en fil.) 
Aper 61 Atus 22 (enfil.) Caeleo 52, 52 (en fil.) 
Aproniana 35 Aurelianus 25 Camalus 50 (enfil.) 
Are(---) (?) 58 Aurelian(u)s 72 Cambavius 13 
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Cara 27 (enfil. ) 
Chresimus 14 

Coralus 13 (en fil. ) 
Co(---) 9, 30 
Creticus 55 
C(---) 9 

Daduchus 43 
Doq(uirus) 28 

D[---] 50 

Ebura 37 
E(---) 20 

Fau tina 74 
Fau tinu 76 
Fau (tu ? 54 

Firmill a) 55 

5 

m llu 53 
m 1(1-) 53 

Glau u Cae ar. n.s. 3 
Graphic 59 
Graphice Aug. 59 

Iulia 16 

Karia 54 

Imp . Cae ar M. Aurelio 

Antonino Aug. (a . 161-169) 4 

Lucila (nomen) 37 
Luc(i)us 27 

Lupa 34 

Lupus 2, 31 
Materna 7 
M[ater ?]na 44 

Maternus 7, 79 
Maximus 44 
Ma(---) 24, 27, 84 

Modesta 46, 47 
Mo(desta?) 48 bis 
Modestus 46, 46 (en .fil.), 47, 54 
M(---) 23 
M[---] 45 

Na(e)violus 16 
Nepos 68 

O[---] 57 

Quentianus 87 

Parvi[llius] 86 
[P]atruinu::; 7 (en fil. ) 

Plato 1 

Potamius 87 
Primianus (nomen) 63 
Procula 50 
Pus(i)nca 43 

Q(---) 71 

Reginus verna Augustorum 4, 5 
Ruf(i)na 77 

3. EMPERADORES 

Imp. Caesar L. Aurelius Verus 

Augustus (a. 161-169) 5 

4. SENADORES 

Rufinus 78 

Rufus 78 

Rusticus 79 (en fil.) 

Sabinula 78 
Sabinus 67 (en fil.) 
Saturnina 56 
Saturninus 42 
Secundianus 17 

Secundus 17 (en fil.) , 50 
Secundu[s] 17 

Serenus 6 
Severa 6, 11 

Severianus 34 

Severinus 82 

Severus 11 
Se[verus ?] 33 
S(---J 70 

Tertius 38 
T eitulla (?) 15 

Ur(sus) 77 

Valentil(l)a 14 

[Vale]ntina 7 
Valentinus 37 (en fil.) 
Val(---) 71 

Verecundus 41 

Víctor 74, 76 (?) 

Victorinus 69 
Vitales (sic, dat.) 63 
Vitalia? 49 

Vitalionis ? 49 

Ddd. nnn. Valentinianus Valens 

et Gratianus invictissimi prínci

pes in modio aeneo (a . 369-
370) 87 

ir) lari imu ag(en ) vic(ariam) p (raefecturam) in modio aeneo 87 
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5. CARGOS MUNICIPALES 

Principalis duo 87 

6. OFFICIALES E ESCRAVOS IMPERIAIS 

Caesar(um) n. s . 3 
verna Augustorum ex actor 4, 5 
Aug(usti) (serva) 59 

Unidades 

c(ohors) I C(eltiberorum) 32 
I c(o)hor(s) C(eltiberorum) 33 
leg. VII G(emina) 51 

Anufeson(-) (?) 77 
Apollo Clarius (oraculus) 60 
Fortuna 1, 31, 40 
Dii D(eae)q(ue) 60 

Cybeles 
Cosus 39 
Cosus Calaeunius 70 
Cosus Dominus 22 
Cosus Oenaegus 68 
Cosus Vdaviniagus 9 
Deo Invicto Sol! ~[ithrae ?] 85 

Aeminiensis Lusitanus 2 
(castellum) Aviliobris 66 
(castellum) Berisamum 52 
Cil(ena) 22 

Architectus 2 

heres 37 

in pace 69 

7. EXÉRCITO 

Cargos 

op(tio) 31 
sig(nifer) 32 
veteranu(s) 51 

8. DIVINDADES 

Dian(a) Venatrix 76 
Genio castelli 67 
Iuppiter 62 
Iuppiter O(ptimus) M(aximus) 

19 
Iuppiter O(ptimus) Ma(ximus) 
84 
Iuppiter Op(timus) Ma(ximus) 
24 
I. O. M . 23, 66 
U---] 64 

9. GEOGRAPHICA 

L(ares) V(iales) 57 
Lares [V]iales 41 
[L(aribus) Vi]ale(bus) 58 
Mars Aug. 2 
Mater deum 71 
Neptunus 3, 12 
Nymfae 38 
Pietas 51 
So Meobrigus 86 

[---]erbus Erbiecus 20 

Cilenus (castello) Berisamo 52 For(o)irie(n)s(is) 13 
Claros I oniae (Apollo Clarius) 60 Seiliensis 78 
Crovia 50 
For(o)i(ri)e(n)ses 12 vallis Mini 34 

10. PROFESIÓNS 

11. VARIA 

modius 87 

12. CRISTIANAS 
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LUGARES DE PROCEDENCIA DAS INCRIPCIONS 

Banzas (S. Ourente de Entins, Outes) 73 

Boimente (Castriz, Sta. Comba) 56 

Brandomil (Zas) 39, 40, 41, 42, 43
1 

44 

Br tal (Sta. María de Olbeira, Ribeira) 79, 80 

O Ca tro (Sta . Eulalia de Lañas, A Baña) 27, 28, 29 

Chacín (Mazaricos) 72 

Cíe re ( ta. Comba) 52 

Cidadela (Sobrado dos Monxes) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

Cor s (Pont eso) 66, 67 

ull red 11 

A ruña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Iria vid. tam' n Padrón) 14,18 

L gro a (N greira 22, 23, 24, 25 

Mazar la ( za l Rio ) 63 

ta. omba 53 

81 

12, 13, 15, 16, 17 

nzar, Pin 87 

Pino 57, 58, 59 

78 

20 

ta . ristina d Barro (Noia) 75 

ta . Eulalia d Portorroibo (A Pontes) 60 

ta. María d S rantes (Laxe) 70 

ta. María de Vilamaor (Sta . Comba) 55 

ta. Sabiña (Busto, Sta . Comba) 54 

. Martín de Meirás ( ada) 9 

. Paio de Vilacoba (Betanzos) 64 

. P dro de H rbogo (Rois) 19 

. Pedro de Baroña (O Son) 76 

. P dro de oandres (Laracha) 65 

. P dro de Vilar (Pontedeume) 61 

. Tir o d Cando (Outes) 74 

. i nt de F rvenza (Aranga) 62 

. i nt d Pr ' sara (Vilasantar) 38 

anti go d c mpost la 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Fi t rra 71 

n 7 
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ÍNDICES 

Tines (Vimianzo) 69 

Torres de Nogueira (S. Mamede de Seavia, Coristanco) 68 

Vilacoba (Troitosende, A Baña) 30 

Vilachán (Negreira) 26 

Vilouchada (Trazo) 82,83 

SEGUNDO CONCELLOS 

Ames 51 

Aranga 62 

Arteixo 10 

A Baña 27, 28, 29, 30 

Betanzos 64 

Coristanco 68 

A Coruña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Culleredo 11 

Fisterra 71 

Laracha 65 

Laxe 70 

Mazaricos 72 

Negreira 22, 23, 24, 25, 26 

Noia 75 

Outes 73, 74 

Oza dos Rios 63 

Padrón 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

O Pino 57, 58, 59, 87 
Ponteceso 66, 67 

Pontedeume 61 

As Pontes 60 

Rianxo 81 

Ribeira 79, 80 

Rois 19, 20 

Sada 9 

Sobrado dos Monxes 31 , 32, 33, 35, 36, 37 

Sta. Comba 52, 53, 54, 55 , 56 

Santiago de Compostela 45, 46, 47, 48, 49, 50 

O Son 76, 77, 78 
Trazo 82,83 

Vilasantar 38 

Vimianzo 69 

Zas 39, 40, 41, 42, 43, 44 
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CORPUS DE INSCRICIÓNS ROMANAS DE GALICIA 

CONCORDANCIA DE NUMEROS 

CIL II 7 39 21 6 1984, 548 32 
8 49 22 61 549 33 

221* 65 9 46 23 25 1986, 387 31 
506* 65 10 47 24 80 
2539 20 11 48 25 11 EE VIII 

2540 12 12 50 26 20 
2541 15 15 37 27 13 307 4 
2547 48 16 17 28 16 308 5 
2548 46, 47 17 34 29 15 309 3 
2549 49 18 35 30 26 
2550 50 19 75 31 10 HAEp 

2558 1 20 52 34 79 
2559 2 21 74 464 9 
2561 6 22 43 IRG II 1688 84 
2562 78 23 86 1689 65 

10 69 20 1690 85 
IR I Suplemento 1691 37 

IRG III 1692 34 
1 45 1693 35 
2 12 18 76 1694 75 

4 3 19 42 81 1695 52 
5 2 1 4 24 43 14 1696 74 
5 30 1 5 23 45 16 1697 43 
56 1 16 5 bis 38 1698 86 
5632 17 6 71 ILS 1699 45 
5634 41 6 bis 32 1700 19 
56 8 76 7 9 3262 76 1701 38, 71 (!) 

5639 2 8 68 7728 2 1702 32 
5640 23 9 70 1703 68 
5641 24 10 1 AE 1704 70 
5642 25 11 2 1705 3 
5643 26 12 3 1915, 75 87 1706 8 
5262 39 13 4 1952, 114 34 1707 28 

14 5 1971 , 195 73 1708 29 
IRG I 15 78 1973, 288 43 1709 42 

16 8 291 3 1710 7 
3 84 17 28 292 80 1711 61 

65 18 29 1982, 569 55 1712 80 
5 85 19 42 1983, 588 30 

1 20 7 589 44 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN DAS INSCRICIÓNS 

N 

A 5 10 15 20 25 km. 

DISTRIBUCIÓN DAS INSCRICIÓNS SEGUNDO A IDENTIFICACIÓN MÁIS DOADA 

• Inscricións imperiais D Modius 

• Inscricións votivas ? Indeterminable 

• Inscricións funerarias 
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