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LIMIAR

Para o Consello da Cultura Galega representa unha enorme satisfacción e un moti-

vo de lexítimo orgullo a publicación do monumental traballo, magnificamente ilustrado,

dos profesores Antonio Rodríguez Colmenero, Santiago Ferrer Sierra e Rubén D. Álvarez

Asorey. Como é sabido, a atención ao riquísimo legado material transmitido polos nosos

devanceiros ao longo dos séculos é unha das preocupacións constantes da nosa institu-

ción, como mostra o feito de que a Sección de Patrimonio Histórico acollese e apoiase o

ambicioso proxecto dos devanditos profesores. Este proxecto tiña como obxectivo a loca-

lización, catalogación, transcrición e estudo dos miliarios e outras inscricións viarias de

época romana na Gallaecia ampla, que no período tardo-imperial incluía o Portugal de

aquén-Douro e estaba estreitamente vencellado á veciña rexión asturicense –tal como se

pode comprobar, mesmo visualmente, no mapa dos itinerarios e vías romanas que vai

incluído na presente publicación. Como os propios estudiosos subliñan, a dita tarefa

resulta de capital importancia para o coñecemento de distintos aspectos da fita rede via-

ria que o Imperio romano foi tecendo na Gallaecia e, por tanto, para a mellor compren-

sión daquel importantísimo período histórico, en que naceu a Gallaecia como tal.

A sociedade contemporánea, mergullada na cultura-espectáculo de consumo efé-

mero, corre o risco de esquecer a importancia das súas raíces históricas, base para un

coñecemento en profundidade de si mesma. O labor dos investigadores na área das

humanidades é se cadra o menos recoñecido e valorado, pois a ollos da maioría os seus

saberes e descubertas carecen de utilidade práctica inmediata. É por iso que institucións

públicas como o Consello estamos obrigadas a realizar un esforzo especial para apoiar e

divulgar a tarefa destes investigadores, que é a que permite dotar a nosa cultura duns ali-

cerces sólidos e duradeiros. Expresamos aquí, pois, os nosos parabéns aos autores do

traballo e os nosos desexos dunha boa acollida por parte da comunidade académica e do

público interesado, ao tempo que reafirmamos o compromiso da institución con investi-

gacións do rigor e o alcance da que presentamos.

Alfonso Zulueta de Haz

Presidente do Consello da Cultura Galega





Nota Previa

Entre as pegadas aínda remanentes da civilización romana no Noroeste Peninsular, sobrancean as

que se refiren á rede viaria da época, paradigma dun imperio que cada vez asombra máis ós estudiosos que

o investigan. As súas rutas fóronse mantendo, con máis ou menos alteracións, ata datas históricas relativa-

mente recentes, e con elas algunhas das pontes que puideron aguanta-lo paso dos séculos e os cilindros

miliarios que a deusa fortuna tivo a ben conservar, na antiga Gallaecia concretamente con evidente xenero-

sidade, consonte despois se verá. 

Nembargantes, a partir do século vinte e con xeométrica progresión nas derradeiras décadas daque-

la mesma centuria, a transformación no eido das comunicacións pegou un pulo tan substancial que tanto a

infinidade dos novos trazados como o ensanchamento dos preexistentes ameazaron con ir abafando cal-

quera vestixio visible de camiño antigo. Certo que, historia testi, cada nova civilización aséntase sempre

sobre as cinsas das que a precederon. Nada aconsella, nembargantes, que o arrasamento dos testemuños

deba ser tal que teña que privar ás sociedades posteriores do coñecemento das achegas culturais das súas

predecesoras, pois é con tales achegas, cando son dabondo significativas e numerosas, que se conserva e

transmite a memoria histórica de cada pobo dentro dunha humanidade complexa, pero cada vez máis cons-

ciente da súa unidade de orixe. 

Eis, polo tanto, a urxencia de afronta-lo estudio integral da rede viaria romana do Noroeste Hispánico,

dando preferencia ás inscricións e ós soportes en que foron plasmadas, trátese ou non de miliarios. Só coñe-

cendo polo miúdo os trazados históricos e valorando debidamente os monumentos que os balizaron podere-

mos contribuír a que as autoridades responsables se decidan a protexelos, divulgalos e poñelos en valor. 

É por iso que, no marco do proxecto internacional para a elaboración do suplemento do CIL (Corpus

Inscriptionum Latinarum), que está a levar a cabo a Academia de Berlín, xurdiu a idea de reunir nun único

corpus o conxunto de miliarios e demais inscricións viarias pertencentes ós tres conventos xurídicos do no-

roeste hispánico, responsabilizando para esta tarefa a un de nós, do mesmo xeito que outros especialistas

contraeron obrigas semellantes para cada ámbito do Imperio. 

Nembargantes, e debido a eivas diversas, sobre todo de tipo económico, o devandito proxecto do CIL

tense demorado máis do previsto. Foi por iso que o equipo asinante do presente traballo solicitou da

Secretaría Xeral de Investigación da Xunta de Galicia, así como da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico da

Consellería de Cultura,  dous proxectos sucesivos de investigación para o estudio da rede de calzadas do

noroeste, e ó Consello da Cultura Galega apoio científico e financeiro para a catalogación e estudio comple-

to dos miliarios e demais inscricións viarias de Gallaecia-Asturia coa finalidade de que, unha vez publicados
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baixo o padroado de tan prestixiosa institución, puidesen no futuro servir de base para a súa inclusión no fas-

cículo correspondente do tomo XVII do CIL, actualmente en elaboración. 

Despois de seis anos de traballo intenso, decenas de miles de quilómetros percorridos en automóbil

e a pé por lugares de tódolos carices, innúmeros calcos por contacto tomados sobre as inscricións mesmas,

moreas de fotografías dos monumentos miliares e demoradas estancias en bibliotecas e arquivos de dentro

e de fóra do ámbito coutado, témo-la satisfacción de presentar un traballo máis ou menos completo, que non

pretende ser exhaustivo en nada, aínda que se intentou nalgúns dos aspectos, posto que un estudio demo-

rado de cada un deles resultaría tarefa imposible en tan curto espacio de tempo. 

Por suposto que a presente monografía posúe como cerna o estudio das inscricións viarias romanas

deste grande ámbito noroccidental da península. Agora ben, tales documentos/monumentos non é doado

estudialos esgallados do contexto que ocupaban na respectiva vía. De aí que tivesemos que abordar, de

maneira sintética, primeiro a problemática xeral das vías do noroeste e despois a particular de cada unha

delas. Os apartados básicos nos que ficaría estructurada a dita problemática poderían ser: determinación

xeral, o máis segura posible, do percorrido da ruta, existencia ou non de variantes, valor da milla romana

empregada na mensuración de cada unha das calzadas e determinación das mansións de cada percorrido. 

De entre elas, sospeitamos que vai se-la terceira, a referente á lonxitude da milla, a que vai levantar

máis polémica debido á pluralidade de valores obtidos, non só para a totalidade de cada unha das calzadas

senón tamén para os diversos sectores destas. En calquera caso, os resultados acadados apóianse sempre

sobre os miliarios atopados in situ ou atribuídos con seguridade a millas fixas, un criterio que ten que pre-

valecer, en caso de conflicto, sobre o das distancias parciais sinaladas no Itinerario de Antonino. Por outra

parte, a existencia, ó longo da via nova, de agrupacións de miliarios de millas consecutivas, ata un total de

25 no caso da Serra do Gerês, fornece fundamento abondo para teorizar neste tramo concreto coa obten-

ción de millas de, polo menos, dous valores diferentes, ós que será preciso engadir un ou dous máis para a

Limia, a zona de Maceda e algunhas das comarcas máis orientais que percorre aquela ruta. 

Pero, o que en principio cremos que era específico dunha calzada concreta, vímonos obrigados a

estendelo a outros trazados veciños, pois, de non ser así, non haberá maneira de concilia-los datos do

Itinerario de Antonino cos de natureza histórica, arqueolóxica e epigráfica que as demais vías oficiais tamén

posúen. Cómpre ter en conta que, desta vez, seguíronse para tal fin, na súa totalidade, tres das grandes cal-

zadas do noroeste balizadas con miliarios abondos, motivo polo que as deduccións obtidas adquiren unha

maior validez e firmeza. E máis debido a que en calzadas que non consideramos pertencentes á rede oficial

obtivéronse resultados moi semellantes. 

Lonxe de nós, nembargantes, calquera intento de solución definitiva. O tempo irase encargando de

confirmar ou rebate-los avances que no estudio da rede viaria se vaian acadando. 

Á parte destas cuestións teóricas, certamente transcendentes, as nosas contribucións no eido epigrá-

fico viario poderían concretarse en máis dun centenar de novos miliarios descubertos, a terceira parte deles

con inscrición, que poderían chegar ata o centenar e medio se se engadisen os descubrimentos efectuados
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polos membros do noso equipo con anterioridade a esta publicación. Son tamén moi numerosas as reinter-

pretacións efectuadas sobre textos xa coñecidos e bastante frecuentes os intentos por poñer orde entre as

noticias contradictorias que existen arredor de certas problemáticas localizacións.

Unha advertencia. O estudio teórico de conxunto que de cada vía avanzamos dista moito de ser defi-

nitivo, como demostran as addendas que no final achegamos. Polo de agora só pretende ser un avance do

que, polo miúdo, e despois dun estudio moi axustado de cada trazado, daremos a coñecer no seu momento.

Só resta, en fin, agradecer ás institucións públicas e privadas coas que tratamos as accións que faci-

litaron o noso labor en tódolos terreos. Ó Consello da Cultura Galega, por facer seu este proxecto e finan-

cialo; á Secretaría Xeral de Investigación da Xunta de Galicia e Dirección Xeral do Patrimonio Histórico, pola

concesión de dous proxectos de investigación para o estudio da rede viaria do noroeste; ó Centro de

Estudios de Historia da Cidade da Universidade de Santiago de Compostela, polo apoio loxístico obtido nas

súas instalacións para a elaboración, informatización e maquetación da obra. 

E, xa polo miúdo e por outra parte, tampouco quixeramos esquece-las facilidades ofrecidas para o

estudio dos distintos monumentos epigráficos por parte das institucións científicas e museos seguintes:

Museu Arqueológico Nacional de Lisboa, Museu Don Diogo de Sousa (Braga), Unidade de Arqueologia da

Universidade do Minho, Sociedade Martins Sarmento (Guimarães), Museu da Região Flaviense (Chaves),

Museu Abade de Baçal (Bragança), Museu Nacional Soares dos Reis do Porto, Museu de Vila Real, Museo

de los Caminos (Astorga), Museo de Bembibre (León), Museo de Pontevedra, Museo de Ourense, Museo da

Coruña, Museo de Lugo, Museo da Catedral de Santiago, Museo de Castrocalbón (León) e Centro

Arqueolóxico de Aquis Querquennis (Bande). 

Tampouco debemos esquece-las Câmaras Municipais portuguesas, que con nós colaboraron con

tanto desinterese, como é o caso da Câmara de Terras de Bouro, sobre todo na persoa de seu ex-presidente,

Dr. José Antonio de Arauxo, pero tamén as de Braga, Vieira do Minho, Montalegre, Boticas, Chaves,

Valpaços, Vinhais e Bragança. 

E para rematar, e despois de ter recollido neste estudio o inmenso patrimonio histórico viario moble e,

en parte, tamén inmoble de época romana de todo o noroeste hispánico, só resta lanzar un SOS ás autori-

dades competentes para que destinen medios e esforzos para a conservación, promoción e rendibilización

deste enorme legado cultural común. Deberíase ter efectuado esta apelación de emerxencia hai máis de cin-

cuenta anos, pero aínda é tempo; dentro de dez anos, e ó ritmo que se vai xerando a transformación da pai-

saxe, xa será tarde. 

Os autores
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Capítulo I

O CONTEXTO XEOGRÁFICO-HISTÓRICO

1. Vías romanas e territorio

Á mantenta, preferimos empregar no título desta monografía o termo plural itinera fronte ó máis
clásico viae xa que, en xeral, o primeiro inclúe o segundo, mentres que este último só parcialmente
coincide con aquel1. De tódalas formas son as constantes topográficas as que substancialmente con-
dicionan e determinan os trazados viarios de tódolos tempos, de aí que non estrañe que a rede de cal-
zadas romanas coincida, en boa medida e en moitos sectores, coa rede local de camiños castrexos e,
incluso, de etapas anteriores2. O que Roma achega son trazados máis amplos e encaixados nun decur-
so máis racional, pavimentos máis transitables, viaductos e outros medios para supera-las canles f lu-
viais e mansións estratexicamente situadas co gallo de descansar nos percorridos de longa distancia3.
Elementos concomitantes, como a contabilización de millas en lugares fixos mediante cilindros ins-
culpidos para o efecto, non resultaban estrictamente necesarios para o tránsito ordinario, pero viñan
a engadir a unha muda obra de fábrica a linguaxe imprescindible para poder percorrela con cons-
ciencia.

1 Iter tería un sentido máis primitivo ca via. Consistiría no dereito de paso a pé ou a cabalo, en tanto que via e actus, o paso con vehículo (Varr.,
L. L., V, 22, 35; Dig., VIII, 3, 8; 7, 2; Isidor., Orig., XV, 16, 4: “…via est qua potest ire vehiculum et via dicta a vehiculorum incusu”. Derivados de
vía son trivium (bifurcación) e quadrivium (cruzamento). Segundo Digest., VIII, 3, 8 “…viae latitudo ex lege XII tabularum in porrectum octo pedes,
in anfractu (id est ubi f lexum est) sedecim”, ou sexa, o ámbito suficiente para o cruzamento de dous vehículos.

Por outra parte, o termo agger fai relación ó perfil abombado do camiño debido á acumulación de materiais (Isidor., Orig., XV, 16, 7: “…agger est
media viae eminentia coageratis lapidis strata”. Só os poetas da baixa latinidade usan agger no sentido de via. Pola contra, strata fai relación ós pavi-
mentos do camiño (Liv., XI, I, 27, 8; Isidor., Orig., XV, 16, 2… “vias esternendas silice”). Sobre estas e outras cuestións, J. Andre, “Le noms latins du
chemin et de la rue”. Revue d’études latins, XXVIII, 1950, 104 ss.

2 Sobre o tema, G. Vicherd, “Continuité de l’occupation depuis l’âge de Bronze jusqu’a Basse Empire en liaison avec les voies de communication
antiques dans l’ain”, Caesarodunum, XVIII, 1983, 315 ss.

3 Sobre os coñecementos topográficos dos enxeñeiros romanos, sobre todo de orixe militar, para a construcción de vías, P. Adam, “Groma e
Chorobate”, MEFRA (Mélanges de l’École Française de Rome), nº. 32. Así mesmo, T. P. Wiseman, “Roman Republican Road–building”, Papers of
the British at Rome, vol. XXXVIII, 1970, 122 ss.
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Por outra parte, o gran sector xeográfico que aquí corresponde abordar, isto é, a área dos tres
conventos xurídicos do noroeste hispánico no seu conxunto, presenta unha morfoloxía variada, que
vai dende as dilatadas planicies castelá–leonesas, ás que regan os ríos Douro, Esla e Órbigo, por citar
só os leitos principais, ós imponentes bastións montañosos que contornan a devandita chaira polo
norte e o oeste, ó mesmo tempo que o separan do bordo litoral, contrapondo, en conxunto, unha diá-
fana dicotomía da paisaxe a base de montaña e chaira. O tránsito dende a meseta ata as terras inte-
riores e ribeireñas da actual Asturias, Galicia e o norte de Portugal ata o Douro lévase realizado duran-
te tódolos tempos a través de pasos naturais, coñecidos dende a prehistoria, entre os grandes bastións
montañosos que pechan o espacio coutado polo leste: Picos de Europa, Serranía de Bavia, Os Ancares,
Cabrera e os seus sopés meridionais, ás que segue a serra de Mogadouro (fig. 2).

Cómpre citar, de leste a oeste e entre os pasos máis accesibles por entre estas barreiras orográ-
ficas, o de Tarna e veciños, unindo os cursos f luviais do Sella e do Esla, entre os Picos de Europa e a
Serranía de Bavia, o porto de Pajares e o de Luna, na mesma cordilleira cántabra; o corredor do Bierzo,
de obrigado tránsito, por entre Os Ancares e O Courel, cara a terras galegas, que ata a poboación de
Entrambas Mestas é unitario e a partir de aquí accede ás montañas do Cebreiro dispersándose por tres
portelos diferentes, cada un deles susceptible de recibi-lo encaixamento dun camiño; o canón do Sil,

Fig. 1. Gallaecia - Asturia no conxunto do Imperio Romano.
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en dirección a Valdeorras, prolongado despois polo val do Lor para penetrar en terras lucenses e ouren-
sás, en ocasións tan estreito que obrigará a desvia-lo decurso da via nova polo longo rodeo da serra
da Encina da Lastra; e os do Padornelo/A Canda á hora de salva-la Segundera e cordais derivados da
mesma cordilleira en dirección ó sur. Seguindo cara ó sueste, a penetración no corazón da rexión tras-
montana portuguesa ten que facerse a través dos portelos da Serra da Nogueira ou da depresión que
corre ó longo da súa ala sur ata o val de Mirandela.

Dentro xa da Gallaecia interior, a montaña domina amplamente sobre o val e a planicie, mentres
que o corredor litoral resultou facilmente transitable en tódolos momentos da historia, agás lugares dal-
gunha dificultade sobre os ríos ou a través de certos portos montañosos locais, que convirá detallar en
cada caso. Nembargantes, e debido a ese grande interior que configuran, de norte a sur, as chairas de
Vilalba-Sarria-Lemos-A Limia-Val do Támega e depresión de Valpaços, as comunicacións de tódolos tem-
pos víronse máis facilitadas na dirección dos meridianos (correntes do Támega, Túa, Sabor, Órbigo e
Esla) que na dos paralelos, onde só o Sil-curso medio/inferior do Miño, Limia e Ulla axudaron4.

De calquera xeito, ó estudiar con atención a rede viaria romana de Asturia/Gallaecia percíbese
con nitidez que os enxeñeiros romanos posuíron un perfecto coñecemento previo do relevo e o seu
grao de dificultade e obraron en consecuencia, conseguindo trazados dunha calidade non superada ata
datas relativamente recentes. Souberon adaptarse, sen embargo, en todo momento ós imperativos oro-
gráficos, non dubidando en sacrificar, se ben soamente en casos extremos, o gradiente ideal dos tra-
zados en prol de distancias moito máis curtas5.

En todo caso, non convén esquecer que nunha fisterra atlántica coma a hispana, posuidora dun
hábitat castrexo exclusivamente rural, e dividido trala conquista romana nas coñecidas rexións de
Asturia e Gallaecia, resultaba imprescindible a implantación dun sistema novo de comunicacións á
hora de activa-lo proceso urbanizador que os novos dominadores estaban dispostos a introducir, tanto
mediante a erección das novas capitais administrativas conventuais como coa transformación do hábi-
tat tradicional dentro do ámbito rural. Tratábase dunha infraestructura imprescindible para a entrada
de estímulos externos fomentadores dun progresivo cambio de mentalidade entre os indíxenas nese
longo proceso civilizador que chamamos romanización6. E tan estreitamente ligados entre si estiveron
os avances materiais e a consolidación dos hábitos mentais que, dende a nosa perspectiva, podería con-
cluírse un ritmo paralelo e semellante de implantación, progresión ou receso, segundo os tempos e as
circunstancias, de ámbolos dous aspectos.

4 Sobre xeomorfoloxía galega e a súa relación coas comunicacións, amplamente C. Nárdiz Ortiz, El territorio…, 41 ss., con abundate bibliografía com-
plementaria.

5 Sobre cuestións técnicas e instrumentos de precisión na construcción das vías, J.P. Adams, Groma…, cit., MEFRA, 94, 1982, 1004 ss.

6 Tamén os romanos recibiran doutras civilizacións mediterráneas a organización do cursus publicus, que tivo o seu primeiro xermolo en Mesopotamia
durante o terceiro milenio antes de Cristo; pero máis nidia e organizadamente percíbese en Persia a través da vía rexia entre Susa e Sardes (Herod…,
V, 52-53. Cfr. tamén J. How-J. Wells, A commentary on Herodotus, Oxford, 1912. Máis tarde, Pf laum, Essai sur le cursus publicus sous le haut-empi-
re romain, Paris, 1940, 4 a 17. Como ten comentado recentemente Sillières, Voies…, 527, referíndose a Andalucía, «…la constitution du reseau de voies
et de chemins romains de la Peninsule Ibérique meridionale est le resultat d’un developpement millenaire…»).
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7 Primeiras referencias e estudios en J. A. Balboa de Paz, “Un edicto del emperador Augusto hallado en El Bierzo”, Estudios Bercianos, nº. 25, novem-
bro de 1999, 45 ss.; A. Rodríguez Colmenero, “El más antiguo documento (año 15 a.C.) hallado en el Noroeste Peninsular Ibérico. Un edicto de
Augusto sobre tabula broncínea enviado a Susurros y Gigurros desde Narbona, de viaje hacia Hispania”, CEG, XLVIII, 112, Santiago de Compostela,
2000, páxs. 9 ss. Recentemente saíron as actas dun congreso específico en L. Grau-J.L. Hoyas (edits.), El bronce de Bembibre. Un edicto del empera-
dor Augusto, León, 2001, con traballos dun amplo elenco de especialistas e a posta ó día do estudio de Rodríguez Colmenero co título “Los castella
de Susurros e Gigurros en el Noroeste Hispánico y sus primeras relaciones con Roma a través del bronce de Bembibre y otros documentos de recien-
te aparición”. Moi recentemente P. Le Roux, “L’edictum de Paemeiobregensibus”, Minima Epigraphica et Papyrologica, IV, fasc. 6, 2001, 331 ss. 

8 Ó respecto, A. Rodríguez Colmenero, Augusto e Hispania. Conquista y Organización del Norte Peninsular, Deusto-Bilbao, 1979, 145 ss.

9 Sobre a pervivencia de camiños prehistóricos, G. Vicherd, “Continuité de l’occupation despuis l’Age de Bronze jusqu’ a Bas-Empire en liaison avec
les vois de communication antiques dans l’ain”, Caesarodunum, XVIII, 1983, 315 ss.

10 Sobre a necesidade de abrir novas rutas en territorios recentemente conquistados vén a conto o testemuño de P. Vegetio Renato, Epit. Rei mil., III,
60 (en A.R. Neumann, “Publius Vegetius Renatus”, RE, supl. X, 1965, col. 9997 ): “…primum itineraria omnium regionum, in quibus bellum geretur,
plenissime debet habere praescripta ita ut locorum intervalla non solum passuum numero sed etiam viam qualitate perducat compendia diverticula,
montes, f lumina ad fidem descripta consideret usque eo ut sillentiores duces itineraria provinciarum in quibus necessitas gerebatur, non tantum adno-
tata sed etiam picta habuisse firmentur ut non solum consilium mentis verum aspectu oculorum viam profectionis eligeret”.

11 Máis amplamente, A. Rodríguez Colmenero, Los castella…, 76.

Por outra parte, a recente aparición da tabula de Bembibre7 vén a confirma-lo que, dalgunha manei-
ra, xa sabiamos por outras fontes, isto é, que durante os anos inmediatamente posteriores ás guerras cán-
tabro-ástures, ou sexa, ata o ano -14, o control político-administrativo do noroeste apoiouse exclusiva-
mente no organigrama militar provisional establecido polos romanos para a rexión8, sendo posiblemen-
te o campamento de Asturica o lugar de residencia dos gobernadores da ata agora descoñecida Provincia
Transduriana. Non existían aínda cidades nin tampouco verdadeiras vías. Resultaba obrigado, por tanto,
recorrer daquela á rede indíxena de camiños á hora de efectuar desprazamentos por esta gran rexión9.
Certo que as lexións, no seu afán conquistador dos dous lustros precedentes, buscarían os pasos natu-
rais máis accesibles nun territorio tan montuoso para establecer, se non verdadeiras calzadas, impensa-
bles durante o impase bélico, si, alomenos, amplas sendas transitables dotadas de pertinentes vaos ou
pontes de madeira, e mesmo barcas sobre as correntes fluviais máis caudalosas. A través de rede de cami-
ños tan precaria circularían incesantemente as vexillationes lexionarias necesarias para apaga-los lumes de
posibles rebelións, sobre todo, e no que ó noso territorio respecta, para circular entre os grandes cam-
pamentos de Asturica e Lucus e entre estes e o litoral cántabro da rexión10. Serían tamén as rutas que
empezarían a utiliza-los indíxenas para as súas reclamacións e negocios de pequeno radio e as que per-
correrían os gobernadores da provincia aludida, en concreto Lucio Sestio Quirinal á hora de erixir alta-
res a Augusto no litoral, tanto atlántico como cantábrico, ó tempo que administrar solucións de gober-
no ás levantadizas comunidades indíxenas recentemente sometidas11 (fig. 3).

Non consta se na planificación administrativa sestiana dos anos 21-20 a. C. ou agripeña do 19
se contemplaba xa a erección de cidades no noso territorio. O que si sabemos é que, cando Augusto
volta á península no 15-14, trae consigo un ben cavilado esquema de organización política, que inclúe
loxicamente o levantamento de importantes centros urbanos, algúns deles destinados a ser capitais
administrativas das novas unidades que crea, concretamente dos conventos xurídicos, que establece,
dous a dous, en cada un dos territorios que, a partir deste preciso momento, serán coñecidos como
as rexións de Gallaecia e Asturia. O convento xurídico de Lucus Augusti ocuparía, a grandes liñas, as
terras comprendidas, de sur a norte, entre o Miño e o Cantábrico, e de leste a oeste, entre o Navia e
o Atlántico. O centro capital de referencia estableceríase en Lugo, que se transformaría de campamento
militar en asentamento civil.
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Para a Gallaecia do sur, a do convento bracarense, comprendido entre o Miño e o Douro, por
unha parte, e o Atlántico e a canle do Sabor por outra, foi elixida Bracara Augusta, nova fundación
urbana asentada no fértil val dos Brácaros, onde anteriormente non existira hábitat coñecido, agás un
santuario rupestre indíxena, na actualidade coñecido como “Fonte do Ídolo”.

Así mesmo, Asturia foi dividida nos conventos de Asturica Augusta, ó sur do corredor do Bierzo
e a cordilleira Cantábrica, e o de Ara Augusta, na metade norte dun territorio ó que delimitarían, polo
oeste, o Navia, e polo leste, o Sella. No primeiro caso, elixiuse como capital outro antigo campamento
das guerras que acababan de finalizar, e no segundo posiblemente un castro marítimo no que Lucio
Sestio Quirinal erguería altares na honra de Augusto, como por outra banda confirman os achados
epigráficos12. Estoume referindo ó importante castro da Campa de Torres, preto de Xixón.

Fig. 3. O Castellum Paemeiobrigense noutra inscrición diferente da do bronce de Bembibre (Iglexa de Tedejo, Bembibre).

12 R. Syme, “A Gobernor of Tarraconensis”, Epigraphische Studien, 8, 1969, 125 ss.; A. Rodríguez Colmenero, Lucus… amanecer, 309.
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Velaquí, por tanto, os catro vértices orixinarios xeradores da vida urbana do noroeste hispánico
ós que se procurou comunicar entre si por medio de vías que serían iniciadas simultaneamente desde as
catro capitais dos respectivos conventos. Sen embargo un dos centros aludidos como capital, ó igual
que o distrito conventual ó que pertencía, Ara Augusta, desapareceron durante os lustros iniciais da nosa
era, sendo incorporados ó ámbito do convento asturicense; de aí que o Itinerario de Antonino, o máis
preciso dos conservados no que respecta á enumeración de vías e mansións, non faga referencia ás cone-
xións viarias entre Asturica Augusta e Ara Augusta, de norte a sur, e á de Ara Augusta con Lucus Augusti,
de leste a oeste. Si o fai, sen embargo, o serodio Ravenate13, ó descubrir un camiño que ligaba as tres
capitais de convento mencionadas. En todo caso, a descrición pliniana dos anos setenta da primeira cen-
turia xa só se refire ás tres unidades administrativas do noroeste hispánico tradicionalmente coñecidas,
así como ás súas respectivas capitais14, sendo tamén esta mesma realidade histórica a reflectida no
Itinerario de Antonino. Tanto a vía a Bracara Asturicam por Ad Aquas (XVII do I. de A.) como a Bracara
Asturicam por Lucus Augusti (XIX do I. de A.), á parte de se-las máis antigas, parecen proxectarse na
súa construcción simultaneamente, xa que ámbalas dúas posúen miliarios atribuíbles a Augusto. Coa
súa apertura entre as novas capitais administrativas trataba de establecerse un esquema elemental de
comunicacións a través deste abrupto territorio, se ben o seu trazado, excesivamente perimetral, priva-
ba de comunicación ás bisbarras nucleares desta gran rexión. Non se pode esquecer, a este respecto, que
Augusto é o creador do cursus publicus imperial na súa verdadeira dimensión e non quixo, xa dende o
inicio, privar dos beneficios da rede viaria a estas afastadas terras da finisterra hispánica15 (fig. 4).

Pero tan importantes como estas dúas calzadas foron as mansións que, para o seu correcto fun-
cionamento, tiveron que establecerse ó longo do percorrido de tales rutas; en torno a elas e a partir
delas foron xerándose as novas modas urbanas que os conquistadores pugnaron por introducir, resul-
tando, daquela, modelos para ser imitados polas poboacións indíxenas, sempre reticentes a calquera tipo
de cambio16. Algúns destes núcleos, tales como a mansión de Ad Aquas, van percorrer con urxencia,
durante a primeira centuria da era, as etapas de achegamento ó urbanismo, tanto xurídico coma mate-
rial, imprescindibles para a súa promoción xurídica, de tal maneira que a dinastía Flavia non terá incon-
veniente en convertelos en municipios romanos de pleno dereito durante a década dos anos setenta17.

13 IV, 45, 319 ss., en Roldán, Itineraria…, 136.

14 Plin, Nat. Hist., III, 4, 18-30; IV, 34, 111 ss.
15 O cursus publicus perseguía tres finalidades: asegura-las comunicacións do estado, transporta-los axentes do goberno e facilita-lo transporte de mer-

cadorías, para o cal se ordenou que constituíra un munus das poboacións locais, ás que o gobernador sinalaba as achegas en vehículos de forza ani-
mal, así como en servicios, que debían realizar. En calquera caso, o cursus publicus foi ante todo unha infraestructura para o uso dos oficiais do esta-
do ligado indisolublemente ó elemento militar, sobre todo no limes (G. Brizz, “Cursus Publicus e transmissione della Noticia: l’esempio di Augusto”,
Studi militari romani, Bolonia, 1983; A. Kolb, Transport and communication in the Roman State: the cursus publicus, 95 ss.; E. W. Black, “Cursus
Publicus. The infrastructure of the government in Roman Britain”, BAR, 2, 1995, 241 ss. Sobre a importancia do elemento militar, E.N. Luttwak, La
grande strategia militare como forza de disuassione, Milano, 1981, 68. Ó principio, Augusto fixo cae-la responsabilidade do cursus publicus, en espe-
cial a comunicación de novas, sobre os collegia iuvenum, tanto en Italia como nas provincias, transmitíndose as mensaxes duns ós outros. Pero, dados
os perigos que isto envolvía, botou man dos cissarii e conductores doutros vehículos para que, viaxando máis lentamente, fose un soamente o porta-
dor das mensaxes (Black, Cursus Publicus…, 4 ss.). Desta maneira, xurdiu a organización de mansiones e mutationes, así como a prestación de vehí-
culos, regulados por diversos códigos.

16 As vías romanas resultan, en consecuencia, causa, e asemade efecto, do poboamento que xeran.

17 Amplamente sobre o dito proceso, A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae II. O tecido urbanístico da cidade romana, Santiago de Compostela,
1997, 137 ss.



Capítulo I — O CONTEXTO XEOGRÁFICO-HISTÓRICO

17

Outros non chegan a acadar nesta ocasión o rango municipal e evolucionan máis lentamente,
se ben con paso seguro, tanto que merecen ser distinguidos co apelativo f lavium/flavia a partir do rei-
nado de Vespasiano. É o caso de Iria Flavia, Bergidum Flavium, Interamnium Flavium, etc.

Como xa, dalgunha maneira, vén indicado nas páxinas que preceden, foi a dinastía f lavia a que
marcou no noroeste a segunda grande etapa urbanizadora do territorio, o que levaba consigo tanto a
promoción xurídica e urbanística das mansións viarias do período anterior como o trazado de novas
vías e a erección das súas mansións correspondentes. E neste sentido cómpre resalta-la probada activi-
dade de Caio Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo, gobernador da Citerior que, se non foi o pro-
motor inicial, resultou, alomenos, o inaugurador da chamada via nova entre Bracara e Asturica polo
interior de ámbolos dous conventos xurídicos e a través duns condicionantes orográficos extremada-
mente escarpados18.

Fig. 4. Vías e cidades augústeas.

18 A súa presencia no noroeste detéctase a través da inscrición chamada “dos povos” da ponte de Chaves (CIL, II, 2477; A. Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae…, 420 ss.) así como da mención de varios miliarios da via nova (nos. 267, 269, 312, 330, 331, 402, 498, 503, 513, 516, 517).
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A devandita vía resultaba imprescindible á hora de pór remedio ó illamento tradicional destas
comarcas interiores, máxime nun momento en que a f lorecente actividade mineira de ouro que, impul-
sada pola dinastía f lavia comezou a desenvolverse, demandaba infraestructuras adecuadas para a extrac-
ción do mineral áureo e o seu correspondente transporte19. Foi tamén a dita actividade, entre outras
causas, o que levou a Aquae Flaviae á súa promoción municipal, como cabeza de distrito, de feito, da
gran rexión mineira que se estendería dende o Douro medio ata o Miño do mesmo sector. Sería, pois,
a partir de agora cando se intensificarían as actividades mineiras entre o rico Metallum Albucrarense
da rexión de Três Minas e comarcas da contorna20, establecéndose permanentemente neste territorio
vexillationes da legio VII Gemina e algunha das súas unidades auxiliares. A presencia da unidade lexio-
naria detéctase claramente no padrão dos povos da Ponte de Chaves, onde os Aquiflavienses, xa muni-
cipio de pleno dereito, convertido no epicentro de referencia para outras nove civitates dos territorios
veciños e conexionados entre si, dedican xunto cos habitantes desta un tributo de homenaxe a Ves-
pasiano e ós seus fillos, ó gobernador da provincia, o activo Caio Calpetano Rantio Quirinal Valerio
Festo, e a outros mandatarios de rango inferior, incluída globalmente a lexión sétima xémina21.

Pero non será a via nova a única construída polos f lavios no noroeste. Todo fai crer que figu-
rou, así mesmo, no seu programa a tarefa de liga-las bisbarras marítimas coas terras interiores. Desta
sorte, a apertura dalgunha das rutas que compoñen o variado mosaico da chamada via per loca mari-
tima levaríase a cabo coa finalidade, entre outras, de integrar a Brigantium, agora promovido co títu-
lo de Flavium, nos circuítos comerciais das bisbarras meridionais, sobre todo a través de Lucus Augusti,
á vez que se consolidaría definitivamente unha vía marítima polo litoral atlántico, imprescindible para
as actividades comerciais ordinarias, pero sobre todo para o crecente aprovisionamento das tropas esta-
blecidas nos límites renano e británico. O faro de Brigantium, a actual Torre de Hércules, representa
un dos fitos aínda perdurables de tal intento (fig. 5).

Non consta que a dinastía antoniana se ocupase da apertura de novas rutas, polo menos de
rango oficial. Sabemos, en cambio, da súa actividade edilicia no que respecta á reparación das cal-
zadas xa existentes22 e sobre todo doutra circunstancia que ata estas datas se ten descrito pouco: a
erección de pontes sobre as correntes f luviais máis importantes, en especial durante o reinado de
Traxano. Viaductos tan emblemáticos como o de Aquae Flaviae, substituíndo a un antigo vao con-
tiguo aínda existente, Bibei, Torre de Dona Chama, e é posible que os de Ourense e Lugo, parecen
erixirse nesta mesma época23. Cando menos no que respecta ós dous primeiros, a datación parece

19 Pasa polo corazón mesmo do Pozo das Freitas, en Ardãos, pertencente, se cadra, ó Metallum Albucrarense de Plinio, xuntamente coa veciña Três Minas
(A. Rodríguez Colmenero, “¿Resulta factible identificar la región minera de Três Minas, Norte de Portugal, con el Metallum Albucrarense de Plinio?”,
Madrider Mitteilungen, 40, 1999, 160 ss.).

20 A. Rodríguez Colmenero, “Resulta factible...”, 160 ss.

21 CIL, II, 2477.

22 Non é un segredo para ninguén que, en ocasións, incluso as grandes vías, chamadas militares, atópanse nun estado deplorable, como confirma
Xuliano, Cartas…, 98.27.3, ó se referir a unha ruta dos Balcáns, “O camiño era metade pantano e metade montaña, rudo na súa totalidade. O lastro
semella sementado de pedras ciscadas intencionadamente, pero sen xeito, contrariamente ó que acontece noutras cidades”.

23 A ponte de Aquae Flaviae, na vía XVII do I. de A., construírona os aquif lavienses de suo (CIL, II, 2478), o que parece excluí-lo financiamento impe-
rial que, por exemplo, se anuncia no miliario de Cannas, na vía Brindisi-Benevento, que Traxano construíu á súa custa, pecunia sua (Cfr. H. Bender,
Römische Strassen…, 11 ss.).
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segura24. Simultaneamente, o proceso de urbanización de núcleos secundarios e mansións das anti-
gas e novas vías seguía próspero, tanto que, a mediados do século II, cando Ptolomeo escribe a súa
célebre Geographiká, enumera unha serie de poleis, en realidade núcleos urbanos de nova creación,
que coinciden en gran maneira coas mansións, tanto das vías xulio-claudias como das de apertura
f lavia, supoñendo que tamén entre estes núcleos urbanos de rango medio comezasen a existir rutas
de comunicación de ámbito comarcal25.

24 Para o de Chaves, existe unha inscrición ó respecto que o data xenuinamente (CIL, II, 2478. Outra bibliografía e amplo tratamento, en Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae, II…, 427). Para o de Bibei existe outro epígrafe posiblemente conmemorativo da súa construcción (Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae…, 345 e nº. 504).

25 Lémbrense, ó respecto, as categorías de vías que as fontes establecen, en especial Sículo Flaco, que diferencia, segundo a categoría, viae publicae, entre
as que se catalogan as pouco precisadas viae militares, viae vicinales e viae privatae, atendendo á categoría dos seus promotores e, nalgúns casos, ós
responsables da súa boa conservación (Cfr. Siculus Flaccus, “De conditionibus agrorum”, en Lachmann et alii, Gramatici Veteres, Berlin, 1848, 146
ss. Tamén R. Rebuffat, “Via militaris”, Latomus, XLVI, 1987, 52 ss. Conclúe que o adxetivo militaris estenderíase a todas e non só as vías de intere-
se público susceptibles de ser percorridas mediante a correspondente avectio).

Fig. 5. Vías e nucleos urbanos flavios.
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É, sen embargo, coa chegada dos Severos cando, nos casos coñecidos, se empezan a amolloa-las
vías non oficiais co gallo de comunicar máis facilmente os núcleos urbanos de certa importancia xur-
didos no territorio durante a etapa anterior26. A devandita actividade parece iniciarse no reinado de
Caracalla, continúa no de Maximino e esténdese, xa sen límite, ó longo dos séculos III e IV. Trátase
dun feito que confirma sobradamente a vía Aquis Querquennis-Lucus Augusti e Aquae Flaviae-Lucus
Augusti, segundo despois se detallará. Tales conexións interiores enlazaban no seu decurso núcleos
urbanos tan importantes como o Forum Limicorum (Xinzo de Limia), Coeliobriga (Castromao),
Forum Gigurrorum (Petín) ou Dactonium (Monforte)27. Pero ó lado destas rutas, máis ou menos pro-
movidas e sostidas polas distintas civitates, que percorrían estes territorios28, comezan a prolifera-las
vicinales e privadas29, as cales porían en conexión tódolos centros habitados, pequenos e grandes, exis-
tentes, trátese de vici, castella, villae, etc.30. Tanto é así que podería afirmarse que o esparexemento do
hábitat rural durante o baixo imperio duplicou, alomenos, o existente na actualidade, multiplicándo-
se en consonancia a rede de camiños que comunicaban entre si todos estes establecementos.

Pero a estas alturas, cando xa o proceso romanizador acadara grandes logros culturais, o tecido
urbano da Gallaecia-Asturia, levantado á maneira romana, chegaba a tódolos recantos e con el a rede
de vías e camiños que o fixeran posible. Arribárase ó momento histórico do que afirma A. Grenier
que “les etablesements humains se groupent autour de voies, comme dans la grappe, les grains autour
de la tige…31.

26 A diferencia das oficiais ou militares, que conducían, segundo Ulpiano (Digest, XLII, 7.3.1), a unha cidade, ó mar, a un gran río ou a outra calzada
importante, as non oficiais ou veciñais comunicaban entre si núcleos habitados menos importantes. Estas poden chegar a te-la condición de públi-
cas, pero sempre se diferencian das militares polas características expresadas. Pola súa parte, Sic. Flacc., De condic. Agrorum, 109-19 (Thulin-
Lachmann, 145-119) expresa que: “…Nam sum viae publicae (regales) quae publice muniuntur et autorum nominem obtinent. Nam et in quarundam
tutelam a possesoribus per tempora summa certa exigitur. Vicinales autem (viae) de publicis quae divertuntur in agris et saepe ipsae ad alteras publi-
cas perveniunt, aliter muniuntur per pagos, id est per magistros pagorum, qui operas a possesoribus ad eas tuendas…”, etc.

27 K.J. Beloch, Italisches Bund, Leipzig, 1880, 109, sostiña que os fora se achaban situados, máis ou menos, no decurso medio das vías. En cambio T.
P. Wiseman, Roman Republican Road-building…, 123, afirma que isto non é así, dependendo a súa erección da fertilidade agrícola dunha chaira,
posto que o foro é, en realidade, un embrión da cidade. Nos casos que nos afectan, os dos límicos e gigurros, as analogías danse con respecto a esta
segunda opinión, máis que con respecto á primeira.

28 Sobre a promoción de vías propias por parte das civitates ou municipios, contamos co testemuño fidedigno dunha inscrición rupestre que conme-
mora para o municipio de Ercávica, en Cuenca, a construcción dunha vía ás súas expensas (CIL, II, 3167; A. Rodríguez Colmenero, “Cuenca Romana.
Contribución al estudio epigráfico”, Lucentum, I, 1982, 231 ss.). O mesmo hai que dicir dos assaniacenses, que abren unha vía deste tipo nas inme-
diacións de Vilanova de Fozcôa (Guarda) (infra, nota 30).

29 Entre os itinerarios privados documentados en Hispania, cómpre destaca-lo de Almonacid (F. Beltrán-F. Arasa Gil, “Los itinera privata en la epigra-
fía latina. Una nueva inscripción en Alguimia de Almonacid, Castellón de la Plana”, Hispania Antiqua, IX-X, 1979-1980, 7 ss.: Iter privatum M. Baebi
Severini).

30 Os testemuños epigráficos falan, incluso, de comunidades xentilicias ou poboacións integradas nas súas civitates correspondentes, que promoven vías
de ámbito máis ou menos local, como é o caso dos Assaniacenses viam fecerunt dunha inscrición de Vila Nova de Fozcôa, Numâo (Portugal). (CIL,
II, 5028; F. Patricio Curado, “Incrição rupestre de Numâo, Vila Nova de Fozcoa”, Ficheiro Epigráfico (Anexo de Conimbriga), 11, 48, 1985. A.
Rodríguez Colmenero, Corpus-Catálogo de Inscripciones Rupestres del Noroeste de la Península Ibérica, A Coruña, 1993, 39). O mesmo sucede con
outra perdida da provincia de Biscaia, cun contexto moi parecido (G. Balparda, Historia crítica de Vizcaya y sus fueros, Bilbao, 1974, I, 92 ss. (reed.)).

31 “Los establecimientos humanos se agrupan alrededor de las vías como en un racimo se agrupan los granos en torno al vástago”, segundo A. Grenier.
Manuel d’archeologie gallo-romaine. 2. L’archeologie du sol. 1. Les routes, Paris, 1934 (reed. 1985), páx. 1.
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2. Panorámica actual da rede de calzadas da área ástur-galaica á luz das fontes
conservadas

Pretendemos neste apartado amosar unha sinopse previa da rede viaria romana do noroeste his-
pánico e do seu estado actual de investigación e desenvolvemento, non só dende o prisma da evolu-
ción diacrónica, senón tamén dende o punto de vista da súa eclosión máxima, que posiblemente se
conseguiu no Baixo Imperio. Podería afirmarse, de entrada, que as calzadas romanas, mentres perma-
neceron en funcionamento ó longo das etapas históricas posrromanas, posto que case non existían
outros camiños, non foron estudiadas, e empezaron a selo a partir do momento en que foron pro-
gresivamente abandonadas. O seu período de utilización continuada, despois da caída do Imperio
Romano de occidente, estenderíase ata ben entrado o século XVIII, época de eclosión dos chamados
camiños reais, como corresponde ó período da Ilustración, mentres que o interese polo seu estudio
espertaría tenuemente neste mesmo período e alcanzaría un notable apoxeo na etapa romántica do
século XIX, coincidindo coa aparición dos nacionalismos.

2.1. Esquema sumario da rede viaria romana do noroeste á luz dos criterios e vestixios
conservados

Entre os apoios susceptibles de ser tidos en conta cara ó restablecemeto do mapa viario do no-
roeste hispánico durante a dominación romana destacan, en primeiro lugar, os itinerarios, mellor ou
peor estructurados, trasmitidos polas fontes clásicas, como é o caso do chamado de Antonino, do
coñecido como Ravenate ou do moito máis problemático consignado nas taboíñas de barro de
Astorga asinadas por un misterioso Lepidus II vir.

O primeiro dos itinerarios mencionados, se ben parcial, aparece como o máis veraz e explícito,
segundo confirman para o mesmo ámbito os miliarios, resultando os outros dous meramente com-
plementarios daquel.

Unha importancia aínda maior cómpre conceder ás inscricións viarias que aparecen nas distin-
tas rutas, en ocasións confirmando os trazados considerados como canónicos e noutras descubrindo
vías da época antes ignoradas xa que a existencia de miliarios determina, de forma axiomática, a exis-
tencia dunha vía romana á que deban ser atribuídos.

Outro elemento non rexeitable, á hora de recompoñe-los trazados viarios, constitúeno as pon-
tes/viaductos ou vestixios destes atribuíbles con certeza á época romana. Pero para iso haberanse de
ter en conta indicios de carácter xeral válidos para a totalidade dos do imperio e peculiaridades espe-
cíficas dos de cada comarca ou rexión.
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Ampliar a un cuarto suposto, o dos trazados romanos aínda recoñecibles, a nosa metodoloxía
podería resultar correcto nalgúns casos pero abofé arriscado noutros moitos polo que, agás en oca-
sións moi puntuais, procuraremos prescindir del32.

Co dito pretendemos senta-los alicerces esquemáticos do f lash breve das calzadas romanas que
previamente xulgamos oportuno propor co fin de ofrecer tempo e espacio ós estudios diversificados
que sobre as vías romanas do noroeste temos programados, en especial a este primeiro traballo sobre
as inscricións viarias.

Partiremos da panorámica decididamente concisa do Itinerario de Antonino e irémola comple-
mentando cos engadidos que se deriven do Anónimo de Ravena e, sempre baixo sospeita, coas novi-
dades que do Itinerario de Barro se deduzan. 

Nunha segunda etapa, trataremos de contrastar esta primeira visión coa que, por outra banda,
se obtivo do estudio exhaustivo das inscricións viarias, obxecto principal deste volume. Isto servirá
nalgúns casos para confirmar trazados xa coñecidos e noutros para suxerir novos decursos.

Finalmente, a atención ás pontes e viaductos da época romana da rexión, así como ós vestixios
de agger e outros indicios de calzada, virán a constituír unha precisión suplemetaria ós itinerarios posi-
bles, tanto para confirma-los máis probables como para poder detectar outros novos, nunca sospeita-
dos, a teor dos criterios anteriores.

2.2. A rede viaria do noroeste á luz dos datos subministrados polos itinerarios clásicos

O Itinerario de Antonino chamaríase así orixinariamente debido a que un dos programas via-
xeiros esenciais cos que conta correspondería ó desprazamento que Caracalla efectou a Exipto, a tra-
vés dos Balcáns, no 214-215, despois dunha grave enfermidade que padeceu e polo que se efectuaron
rogativas viaxeiras, sobre todo ante o Apolo de Glanum33. Agora ben, tal como agora o coñecemos

32 Ninguén ignora que determinadas obras de enxeñería que se observan nalgunhas rutas, tal como os peraltes continuados sobre planicies pantanosas
dotadas dos correspondentes conductos de desaugadoiro laterais, acostuman indicar orixe romana. Agora ben, segmentos desta natureza adoitan rela-
cionarse con vías importantes, xa claramente detectadas aplicando os criterios anteriores, polo que resultan pouco aproveitables para a detección de
rutas que se encontren fóra daquel mesmo contexto. E moito menos valor posúen os enlousados graníticos frecuentemente observables sobre os
camiños antigos do noroeste, que tradicionalmente foron considerados por case todos de natureza romana. A súa aparición non proba nada posto
que se trata da maneira tradicional de reparación de camiños; a non ser que o contexto arqueolóxico en que se inscriben suxira con argumentos irre-
futables unha datación tan temperá. Sobre cuestións semellantes, P. Sillières, Voies…, 238 ss.

33 D. Van Berchem, L’Annona..., 1974, 30 ss.
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dataría dunha etapa posterior, posiblemente dos últimos lustros do século III e como consecuencia da
recompilación doutras viaxes coas súas etapas correspondentes, ó longo de diversas rutas do imperio,
a maioría delas destinadas á cobranza da annona34. Existen autores, sen embargo, que se mostran reti-
centes con respecto a esta idea, afirmando N. Reed que, efectivamente, no Itinerario de Antonino exis-
ten unha serie de rutas oficiais destinadas á recolleita da annona, ás que hai que engadir outras dez
que testemuñan viaxes oficiais dos distintos emperadores. E todo isto coas correspondentes correc-
cións e precisións efectuadas en diversas épocas, ó igual que acontece na Notitia Dignitatum, un docu-
mento paralelo e contemporáneo35. Algo ó respecto podemos confirmar nós no noso sector de estu-
dio, posto que o enunciado da via de Italia in Hispanias ad legionem VII geminam,36 cidade que se
considera situada en Gallaecia, fai supoñer realizada xa a reforma de Diocleciano37. Por outra parte, o
Itinerario de Antonino, como rede organizada de rutas, non só é un compendio de vías terrestres
senón tamén marítimas38. Agora ben, mentres o Itinerarium Provinciarum interior, chamado “per medi-
terranea loca”, se inicia nas Columnas de Hércules e compila 256 decursos, con extensas lagoas en
territorio galo, nos Balcáns e en todo o ámbito oriental, o itinerario marítimo segue un trazado para-
litoral, de tal maneira que as distancias se expresan ás veces en millas e non en estadios39. Pola contra,
en estadios mídense, de cando en cando, os tractos mixtos terrestre-marítimos40.

No que respecta ó noroeste peninsular, o Itinerario de Antonino debuxa catro rutas completas
de comunicación entre as tres capitais do convento xurídico de Asturia-Gallaecia, mailos tramos ini-
ciais doutras cinco que derivan cara ó sur ou cara ó leste dende Bracara e Asturica, respectivamente.

No caso de Bracara trátase da vía ab Olisipone Bracaram Augustam no seu tramo final Cale-
Bracara(m)41.

En canto a Asturica, derivarían desta cidade, ben cara ó sur ou cara ó leste, os seguintes camiños
oficiais: via de Hispania in Aquitania(m) ab Asturica Burdigaliam, via ab Asturica Caesaraugustam, ab
Asturica per Cantabriam Caesaraugusta(m) e ab Asturica Tarracone(m). Algunhas destas rutas, a poste-
riori bifurcadas no seu decurso, discorrían, no que respecta ó noso ámbito de estudio, seguindo un
mesmo trazado inicial. É o caso da via ab Asturica Caesaraugusta(m) e da súa homóloga ab Asturica per

34 Van Berchem, L’Annona…, 305 ss.

35 N. Reed, “Patern and purpose in the Antonine Itinerary”, American Journal of Philology, vol. 99, 1978, 239 ss. Nesta mesma liña, o excelente estu-
dio de Mauro Calzolari, Introduzione…, 376 ss., quen, pola súa parte, conclúe dúas cousas: que se trata dunha obra de literatura xeográfica cunha
lista de cidades ordenadas arredor das vías e, asemade, cunha lista de itinerarios particulares para axentes oficiais, sobre todo ó principio. O resulta-
do obtido, sen embargo, sería mediocre. Trataríase, en definitiva, dunha carta severiana de vías actualizada no século IV.

36 Wess., 387; Roldán, Itineraria…, 38.

37 Xa P. Arnaud, L’Itinerarium…, 43 caera na conta desta circunstancia hai algún tempo.

38 Nótese o contraste entre Wess., 487, 1-3: “Item imperatoris Antonini Augusti itinerariu maritimum” fronte a unha perícope lixeiramente anterior,
Wess., 1, 1-2, “Incipit itinerarium provinciarum Antonini Augusti…”. Ó respecto, M. Calzolari, Introduzione..., 369. Como se deduce dalgunhas car-
tas de Cicerón, Ad fam..., 10-32, as rutas terrestres deixaban, ás veces, de ser seguras, a xulgar polo asalto ós tabellarii do correo no Saltus
Castulonensis, mostrándose máis segura a alternativa de enviar cartas por vía marítima, dende Gades.

39 Wess., Vetera Romanorum Itineraria, Amsterdam, 1735, 83, 3-4, concretamente o traxecto Calabria-Sicilia.

40 É o caso do tramo Brindisi-Durazzo (Wess., 323, 9-10. Tamén M. Calzolari, Introduzione…,407).

41 Wess., 420; Roldán, Itineraria…, 67.
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Cantabriam Caesaraugusta(m), cunhas mansións iniciais en Bedunia e Brigeco que son comúns a ámba-
las dúas. O mesmo acontece coas de ab Asturica Burdigalliam e a de ab Asturica Tarracone(m), tamén
neste caso coas mansións comúns de Vallata e Interamnio.

Se ben se observa, o esquema viario proposto polo Itinerario de Antonino para este gran sec-
tor do noroeste hispánico vén a cubrir minimamente as comunicacións da época excepto no que res-
pecta á Asturia Transmontana. Desconectada aparentemente de Asturica e das outras dúas capitais de
convento máis próximas, isto é, Bracara Augusta e Lucus Augusti, por suposto que as ditas comuni-
cacións existirían na realidade pero, por razóns que descoñecemos, o Itinerario de Antonino non as
ref licte, segundo pode apreciarse no mapa xeral que ofrecemos e é frecuente noutras rexións do
Imperio42.

Percíbese, por outra parte, que o Itinerario de Antonino tampouco recolle a totalidade das cal-
zadas existentes daquela, como acontece, fóra xa do noso ámbito, coa ruta temperá existente entre
Pisoraca e Flaviobriga43 e, dentro deste, coa chamada Vía da Prata, entre Emerita e Asturica, moi coñe-
cida a través das fontes epigráficas44, constatándose, incluso, a existencia de trazados certamente alea-
torios, dado que se completan con segmentos de rutas diferentes se é que non se determinan amplos
sectores comúns a dúas ou tres delas, como é o caso da via per loca maritima45.

Polo que respecta ó Anónimo de Ravena, cabe dicir que non vén a engadir aspectos substanciais
ós trazados do Itinerario de Antonino, excepto no que atinxe á comunicación entre a Asturia
Augustana e a Transmontana e entre esta e o convento lucense a través tanto da franxa litoral como
da prelitoral, resolvendo, desta maneira, a lagoa, antes comentada, que se advirte no Itinerario de
Antonino. Dedúcese, sen embargo, do texto conservado que as intencións do Anónimo de Ravena
non son as de transmitir auténticos itinerarios da época provistos das correspondentes mansións coas
súas distancias respectivas, distancias ás que se recorre globalmente cando ó autor lle interesa46, senón
sobre todo as cidades e, en menor medida, os ríos e outros accidentes menores.

Na enumeración dos oito conxuntos de urbes espallados polas oito divisións político-territoriais
nas que, para a súa época, considera dividida Hispania, diferencia o autor dous bloques: as situadas no
litoral e as localizadas nas comarcas interiores. Agrupa as primeiras ó longo da franxa costeira dos dous
mares que demostra coñecer: o Mediterráneo, ó que denomina Gran Mar Gálico Baleárico, e o Atlán-

42 P. Sillières, Voies…, 21, anota o mesmo feito para as calzadas andaluzas.

43 Ó respecto, A. Rodríguez Colmenero-M.ª C. Carreño, “Epigrafía Vizcaína. Revisión, nuevas aportaciones e interpretación histórica”, Kobie, 11, 1981, 153 ss.

44 Sobre esta ruta, en especial J. M. Roldán Hervás, Iter ab Emerita…, 1971.
45 Wess. 423, 6 ss. En calquera caso, o conxunto dos títulos das rúbricas e a recapitulación das distancias intermedias deben ser atribuídos ó compila-

dor e non ás súas fontes (P. Arnaud, L’Itineraire D’Antonin…, 39). Téñase en conta, ademais, que no Itinerario de Antonino úsanse con frecuencia
os denominados “itineraria per compendium”, establecéndose un decurso directo e eliminándose, ás veces, as mansións intermedias, como se advir-
te en varios tramos da nosa vía XX, “per loca maritima” (M. Calzolari, Introduzione…, 393).

46 PP, 543, 11: …sunt civitates septuaginta et suppuntantur miliaria mille decem…
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tico, ó que chama simplemente Océano. A ámbolos dous sepáraos a franxa do Estreito de Xibraltar,
sobre o que pormenoriza tamén o correspondente pequeno sector de urbes aliñadas47.

As cidades do interior, polo contrario, son aglutinadas arredor de determinados epicentros via-
rios, coincidindo tales núcleos urbanos normalmente coas mansións xa coñecidas anteriormente no
Itinerario de Antonino. Os ditos epicentros concrétanse, para a metade sudoriental da península, en
Tarracona (sen dúbida, Tarragona), como caput dunha vía que deriva cara a Caesaraugusta48; esta
mesma cidade, como caput de referencia de cinco conxuntos urbanos diferentes49; Complutum, con
tres series de cidades que son nós viarios50; Augusta Emerita, con catro51; Corduba, con unha; e Hispalis
con tres. As cidades interiores da metade noroccidental son aliñadas polo Ravenate ó redor de dous
grandes trazados, ó longo dos cales se aglutinan as mansións coñecidas de varias vías, certamente inter-
comunicables, pero na súa orixe independentes, segundo a versión do Itinerario de Antonino. No
extremo norte da aliñación máis setentrional sitúa a Ossarum, punto final da aliñación oceánica ante-
rior, como caput dunha nova, que proxecta en imperfecta diagonal ata Emerita Augusta, non sen deta-
llar, sorprendentemente e a partir de Brigeco, as restantes mansións da Vía da Prata, que o Itinerario
de Antonino omitira no seu momento52.

Para o noroeste amplo, o gran sector integrador é Bracara Augusta, sen conceder importancia ás
demais capitais administrativas53. Partindo, pois, de Bracara, debúxase un gran bucle viario, que disco-
rre ensartando tódalas mansións da vía XVIII ata Asturica e, despois desta, dúas mansións máis da via
aquitana para, dende Interamnio, virar cara a Asturia Transmontana ata chegar a Lucus Asturum e,
dende aquí, da-la volta sobre os seus pasos anteriores, a través dun percorrido inverso, ata Lucus
Augusti e posteriormente ata Celenis. E, como queira que anteriormente organizara as cidades do lito-
ral atlántico, primeiro dende Bracara Augusta ata Turoqua, movéndose ó longo das mansións da vía
XIX, sobre todo54 e, a partir de Aquis Celenis, pasando por Grandimirum e Brigantia, ata Ossaron
(Oeason), deducimos que o trazado da vía Lucus Asturum-Lucus Augusti debeu discorrer un tanto
afastado da costa55, cruzando o linde entre Gallaecia e Asturia pola Fonsagrada, onde se situaría a única
mansión intermedia ata Lucus, Ponte Abei 56.

47 PP, IV, 43, …iter super fretum septem sunt civitates.

48 PP, IV, 43, 309.

49 PP, IV, 43, 309, 160; PP, IV, 43, 310, 170; PP, IV, 43, 310, 180.

50 PP, IV, 43-44, 205; IV, 44, 220; IV, 230.

51 PP, IV, 44, 250-260-270-280. Sobre a teima de se a Vía da Prata se refire ó transporte de material branco ó longo do seu decurso ou se, máis ben,
deriva do árabe “via ballata”, isto é, enlousada, vide Sillières, Voies…, 221.

52 PP, IV, 45, 309.

53 Non se pode esquecer que o Itinerario de Ravena herda a situación administrativa baixoimperial, sobre todo, e durante este período o papel de
Bracara Augusta como capital da gran provincia da Gallaecia foi estelar.

54 PP, IV, 43, 120.

55 J. M. González, “Mansiones en el trayecto Lucus Asturum-Lucus Augusti”, Valdedios, 1960, 33 ss.

56 Hai que recordar, sen embargo, que a inscrición ós Lares Viales de Bouzá (Vázquez Saco-Vázquez Seijas, IRG, III, 1954, 9; HAE, 1716; ILER, 581),
así como o topónimo Horrea que se advirte despois de Meira, na baixada cara a Ribadeo, aconsellan establecer por aquí a ruta en cuestión, se non
é outra diferente.
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Pola contra, o Anónimo de Ravena omite a serie de mansións da vía XVII entre Braga e Astorga,
as da XX entre Brigantium e Lucus Augusti e as da XIX dende Lucus Augusti ata Bergidum, polo que
a contribución máis significativa sobre o Itinerario de Antonino é canto acaba de dicirse sobre a exis-
tencia de dúas rutas de comunicación, unha oceánica e outra interior, ó longo da costa cantábrica,
coa derivación da máis meridional cara a Asturia Augustana.

No que atinxe á Tabula Peutingeriana, e como apéndice do que acabamos de expoñer, podemos
afirmar que non afecta a Hispania, por perderse a primeira parte desta57. Miller reconstruíu o seu dese-
ño hipotético apoiándose no Anónimo de Ravena, co que mantén un probado parentesco. Pouco vén
a variar, sen embargo, con respecto a canto acaba de dicirse, polo que omitimos outras precisións.

O itinerario impreso nas chamadas taboíñas de barro de Astorga, asinadas polo duunviro
Lepidus e achadas, ó parecer, nun lugar aínda non determinado das inmediacións daquela cidade leo-
nesa, foi parar a unha colección privada de Cangas de Onís e adquirido, en última instancia, polo
Museo Arqueolóxico de Oviedo, onde actualmente se exhibe. O texto ofrece unha complicada pro-
blemática que afecta, tanto á súa historicidade como á adecuada interpretación deste58. A autenticida-
de, afirmada inicialmente por varios autores59, foi posta en dúbida, total ou parcialmente, en datas pos-
teriores por outros60 para, nos últimos tempos, ser reivindicada de novo como segura61.

Non pretendemos reiniciar agora un debate que nos leva custado longas horas de dedicación
senón tan só efectuar unhas cantas puntualizacións deducibles do texto mesmo, que, por suposto, afec-
ta en toda a súa extensión ó ámbito territorial do que nos estamos ocupando (fig. 6).

57 Sen embargo, a problemática que a afecta é moi semellante á do Itinerario de Antonino, sobre todo no que respecta á cronología e á fonte común
que as inspira (P. Arnaud, L’Itineraire…, 34 e 302, quen engade que ámbolos dous beben na mesma fonte, aínda que conservan matices específicos,
sendo o seu termo post quem os lustros centrais do século III). Pola súa parte, M. Calzolari, Introduzione…, 385, precisa que é máis fiel ó orixinal
común que ó Itinerario de Antonino, pois, mentres algúns queren facer dela unha copia estricta da Carta de Agripa, outros opinan que se trata dunha
recompilación plural que, se ben tería a súa orixe no reinado de Augusto, sería revisada ó longo do século IV, concretamente durante o reinado de
Teodosio (Ó respecto, as dúas posturas contrapostas de Kubitschek, Eine römische..., 20 ss., por unha parte, e a de E. Weber, Tabula…, 2 ss., por outra.
Na liña do segundo, K. Miller, Itineraria…., XVII ss., que a data en 365, afirmando que se trata dunha obra feita dunha tirada. A parte pintada do
Itinerario deberíase ó influxo oriental, xuntándose ó documento precedente, que sería compendiado na parte occidental do Imperio, como suxire A.
L. et M. Levi, Itineraria picta…, 147. Co Anónimo de Ravena coincide, á parte de en moitos outros trazos, na carencia de distancias marcadas.

58 H. Lieb, en A. Mócsy, Zu den prata legionis, Studien zu den miltärgrenzen Roms, Beihefte der Bonner Jahrbücher, 19, Köln, 1967, 210, nota 6, con-
sidéraas falsas na súa totalidade, mentres que G. Arias Bonet, “Los caminos del duumvir Lepidus y otras vías romanas”, El miliario extravagante, 7,
París, 1964, dá por auténticas a primeira e a segunda; pero só a segunda J. M. Roldán, Itinera Hispana, Valladolid, 1975, 163 ss.

59 A. Blázquez, “Cuatro téseras militares”, BRAH, CLXX, 77, 1920, 99 ss.; A. Schulten,  Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma, Madrid, 1943,
192 ss.; F. Watenberg, La región vaccea, Madrid, 1959; F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo, 1959, 254 ss.

60 M. Besnier, “Itineraires Epigraphiques d’Espagne”, Bulletin Hispanique, 26, 1924, 1 ss.; G. Arias, “Los caminos del duumvir Lepidus y otras vías roma-
nas”, ME, 7. Paris, 1964; H. Lieb, en Möcsy, Zu den prata legionis, Studien zu den militargrenzen Roms. Beihefte der Bonner Jahrbücher, 19. Köln,
1967, 210 ss.; J.M. Roldán Hervás, “Las tablas de barro del duumviro Lepidus. Una falsificación moderna?”, Zephyrus, XXXIII-XXXIV, 1972-73, 318 ss.

61 A. García y Bellido, “El llamado itinerario de barro”, BRAH, CLXX, II, 1975, 547 ss.
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Fig. 6. Taboíñas de barro de Astorga.
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A primeira das taboíñas enumera as mansións dunha vía, non mencionada por outras fontes,
entre Legio VII Gemina e Portus Blendius, marcando entre ámbolos dous puntos as mansións de
Rhama, a sete millas de León, Ammaia, a vintetrés da anterior, Villegia a cinco de Amaia, etc., e así ata
Portus Blendius 62.

En principio unha vía deste estilo vén suxerida, tanto polos condicionamentos topográficos,
coincidentes cun dos portelos posibles para a penetración en Cantabria, como pola existencia de milia-
rios que certifican a existencia dunha ruta polo devandito trazado, teña ou non orixe onde o itinera-
rio de barro indica. Por outra parte a enumeración de mansións como Villegia, Octaviolca, Iuliobriga,
Aracillum e Portus Blendius coincide cos topónimos ref lectidos por outras fontes textuais alusivas ós
Cántabros, sobre todo63. Outras, como Rhama e Amaia, non existiría inconveniente en superpoñelas.
E nin sequera constituiría obstáculo insalvable esa mención do asentamento da legio IV, aínda que a
dita unidade militar se trasladara de Cantabria con bastante anterioridade á redacción do itinerario64.
Un dos inconvenentes proviría de que, á hora de situa-la Ammaia histórica que nós coñecemos, resul-
ta que aparece mencionada en segundo lugar, sendo que, por atoparse máis afastada que a posible posi-
ción da legio IV, debería corresponderse cunha localización posterior á daquela. Por outra banda, as
millas son de difícil conciliación coas distancias reais computables actualmente, un inconveniente que
aparece repetido noutras tres taboíñas. Polo tanto, os defensores da autenticidade deste documento
deberán admitir que existen erros de orde nas mansións, así como no cómputo de millas, cun total
inferior ó número das posibles. Non obstante, obra ó seu favor que en latitudes diferentes e con iti-
nerarios de natureza análoga se repitan erros semellantes65, a pesar da fiabilidade que cabería supoñer
nun documento epigráfico de tal natureza.

A segunda das taboíñas resulta a máis completa, conservando, incluso, a asa para colgar. Na súa
epigrafía, sen embargo, percíbese unha man distinta, atendendo ós riscos das letras, especialmente o e
de trazos oblicuos, exclusivo deste exemplar e esaxerado ata o paroxismo na palabra Asegonia. Foron,
por tanto, máis dun os amanuenses que interviñeron na confección das copias. Non se exclúe, por
tanto, que ofreza visos maiores de autenticidade atendendo ós simples trazos paleográficos.

Ref líctense nesta copia dúas vías, que teñen a súa orixe en Lucus Augusti, unha delas coñecida
xa polo Itinerario de Antonino, a 19, e outra descoñecida ata hoxe. Malia todo, a lóxica viaria suxire,
por si mesma, a existencia en época romana desta segunda ruta, que viría a ser continuación natural
da vía per loca maritima, que chegaba ata Lucus dende Brigantium, encontrándose avalada, por outra
parte, pola aparición recente dun miliario anepígrafe nas inmediacións de Sarria e ó lado da estrada

62 J. González Echegaray, “Las mansiones de la placa I del Itinerario de Barro”, Altamira, 42, 1979-1989.

63 Ptolom., II, 6, 50.

64 Crese que foi remexida de Hispania e trasladada ó limes renano, primeiro a Weisenan e despois a Mogontiacum (Riterling, RE, XII, col. 1551).

65 Pénsese na alteración das distancias nos miliarios de Tongres, Autun, Junglister e, incluso, os erros toponímicos dos vasos de Vicarello. Ó respecto,
A. Grenier, Manuel de’Archeologie…, 108 ss. Sillières, Voies…, 29 ss., pensa, aínda, que os erros máis crasos dos itinerarios proceden xa de época
romana, resultando leves descoidos as pequenas faltas dos copistas medievais.
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Sarria-Monforte. É moi posible que o editor do itinerario morase en Asturica Augusta ou na súa con-
torna, xa que constitúe esta cidade o epicentro da rede viaria mencionada polo dito itinerario. Pero,
mentres no caso da comunicación con Bracara se enumeran, se ben incorrectamente, tódalas mansións
por outras fontes coñecidas da vía XVII, na conexión con Lugo falta o tramo da vía 19, entre Asturica
e Lucus, que sería de esperar. Cómpre supoñer, por iso, que se acharía ref lectido nunha taboíña aínda
perdida, ó igual que outras varias referidas á conexión con outros puntos do noroeste.

Novidades de transcrición, queremos supoñer que incorreccións, percíbense no vocábulo
Martiae, que ten unha versión en xenitivo que contrasta coas aducidas polo Itinerario de Antonino
e o Anónimo de Ravena, así como en Dactionum, no canto de Dactonium, como transmite
Ptolomeo. Así mesmo cremos que, aínda que está erosionado, debe manterse o texto Aquae
Quintinae, en vez Aquae Quintiae, que transcriben algúns autores no caso da primeira das mansións,
en consonancia coa versión que coñecemos a través da obra de Ptolomeo66. Sen embargo, onde fallan
totalmente os cálculos, nalgúns casos por exceso e noutros por defecto, é na atribución das distan-
cias, se se comparan coas máis axustadas á realidade do Itinerario de Antonino. Abondan dous exem-
plos. Mentres no Itinerario de Antonino a distancia entre Brevis e Asegonia é de 22 millas e entre
Asegonia e Iria de 13, na taboíña de referencia concrétase en 11 e 20, respectivamente, ou sexa, todo
o contrario.

É tamén nesta taboíña de barro onde se nos amosa completo o nome do, non sabemos se edi-
tor, do itinerario, C(aius) Lepidus m(unicipii) II vir. ¿Duumvir de Asturica Augusta, considerada xa
daquela municipio romano? É posible que así ocorrese, pero a fórmula empregada, ó se tratar dunha
maxistratura colexiada, non resulta a máis corrente.

A terceira das taboíñas é da autoría da man que gravou o texto da primeira. Describe, por pri-
meira vez, de maneira completa, a vía chamada da Prata xa que engade as dúas mansións de Bedunia e
Brigeco ás sucesivas que, en dirección a Emerita Augusta, vai enumerando o Anónimo de Ravena, espe-
cificando innecesariamente a palabra mileas ó marca-la distancia da primeira das mansións, facendo un
encaixe de palillos nos nexos e conexións das letras de Vico Aquario, o que demostra que outros erros
son máis froito da desidia que da ignorancia na materia, e transmitindo incorrectamente Ocedoluri por
Oceloduri. Por outra banda, da incorrección flagrante das distancias ocupáronse no seu día outros auto-
res, concretamente Roldán67.

Finalmente, a cuarta das taboíñas foi gravada polo amanuense da primeira e da terceira. Aquí os
erros ortográficos non son relevantes, pero si as omisións e confusións. Entre as primeiras, a de
Pinetum, a mansión que outros itinerarios sitúan entre Reboretum e Ad Aquas, así como Caladunum

66 Segundo algúns autores, Dactonium aparece tamén en Hydacio, 1018-10124, coa grafía Dictinium con motivo da depredación de Lugo feita polos
Suevos e tamén desta outra vila que lle é próxima (T. Mommsem, “Hydacii limici continuatio hieronimianna ad annum CCCCLXVIII”, Monumenta
Germaniae Historica. Chronica minora. Autores antiquissimi, Berlín, 1892; así mesmo, recentemente L. Pérez Villatela, “Dactonium en un episodio
de la revuelta suevo-visigoda en el siglo V”, ME,, 45, 1993, 2 ss.).

67 J. M. Roldán, Itineraria Hispana..., 174.
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e Presidium entre Ad Aquas e Salacia. No seu lugar, a inclusión dunha mansión errónea, a de Aquis
Originis, que pertence á via nova entre Bracara e Asturica68. En canto ás distancias marcadas en millas,
é mester sinalar que son desatinadamente insuficientes.

En resumo, as catro taboíñas do duunviro Lépido non resulta improbable que sexan auténticas,
posto que, agás excepcións, resultan coherentes á hora de aliña-las mansións, nalgúns casos descoñe-
cidas anteriormente como tales. Non obstante, arrastran erros de vulto, sobre todo no que respecta ás
distancias, o que indica bastante descoido á hora de efectua-las copias. Opinamos, por tanto, que as
ditas taboíñas se basean noutras orixinais, e se callar correctamente trancritas, pertencentes a un iti-
nerario que ese misterioso duumviro Lépido mandaría elaborar con anterioridade e promulgar baixo
a súa autoridade de duumviro do municipio que se trate. Non se explican, sen embargo, tantos erros
nas distancias destas posibles copias, pero a única alternativa é a de consideralas unha falsificación e
daquela a crítica histórica resístese hoxe en día cada vez máis a esa posibilidade.

2.3. Os trazados viarios do noroeste hispánico á luz da documentación epigráfica

E chegamos, ó noso modo de ver, ó criterio verdadeiramente medular e definitivo na determina-
ción da rede romana de vías do noroeste. Neste gran sector os miliarios e demais inscricións viarias69 son
extraordinariamente abundantes, sobre todo no convento bracarense, se os comparamos con outras
áreas da xeografía peninsular e, por outra parte, as dedicatorias ós lares viais inusualmente frecuentes
dentro do ámbito do convento lucense. Un elenco de inscricións viarias así de significativo resulta sus-
ceptible de utilizarse nunha dobre dirección: confirmar e concreta-los trazados transmitidos polas fon-
tes textuais e dar a coñecer outros novos suxeridos por aquelas.

En canto ó primeiro aspecto, teremos que coincidir en que a masa principal de monumentos
epigráficos é atribuíble ás grandes rutas que os itinerarios clásicos xa describen, vindo a confirmar en
multitude de ocasións o seu decurso exacto70.

Entre os itinerarios coñecidos destaca, polo número de miliarios que aparecen nel, a vía XVIII
do Itinerario de Antonino entre Braga e Astorga, a través da provincia de Ourense. Os 281 fitos que
na actualidade lle son atribuídos convértena na vía máis ricamente dotada de monumentos epigráfi-
cos de todo o imperio. En xeral, os miliarios acompañaban o trazado que dende sempre se supoñía

68 As interpolacións de mansións e o cambio de topónimos non son infrecuentes no Itinerario de Antonino, sobre todo cando se manexan fontes diver-
sas. Ó respecto P. Arnaud, L’Itineraire…, 38 ss. 

69 Estámonos a referir ás inscricións que directa ou indirectamente teñen relación coas vías, especialmente as inscricións erixidas ós lares viais, bastan-
te numerosas dentro do convento lucense, ademais doutras inscricións dedicadas a divindades indíxenas de natureza similar, a semellanza do que
acontece noutras latitudes coas deae quadruviae (concretamente en Bein Connstatt, segundo H. Bender, Römischer Strassen…, 42).

70 P. Sillières, Voies…, 819, confirma estes mesmos feitos para Andalucía. No noso caso, nembargantes, a proporción de miliarios atribuíbles ás vías
secundarias resulta substancialmente maior. 
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excepto, quizabes, no Bierzo, onde novos epígrafes viarios descubertos ou reinterpretados nos últimos
tempos puideran facer desprazar parcialmente o seu decurso cara a un trazado máis oriental, concre-
tamente ó longo do val de Noceda, e só no traxecto Cacabelos-Astorga.

Séguelle en importancia a vía XIX con 105 exemplares, na súa inmensa maioría descubertos entre
Bracara Augusta e Aquis Celenis. E malia ser moito menos numerosos, algo máis da centena, son
tamén os esporádicos miliarios, só catro en total, os que determinan o trazado desta importante ruta
entre Aquis Celenis e Lucus Augusti.

Cun número bastante inferior de monumentos epigráficos, non máis de 80, conta a vía XVII, a
ruta meridional de comunicación entre Bracara e Asturica a través de Aquae Flaviae. Tamén a secuen-
cia de miliarios vén a confirmar neste caso segmentos concretos do camiño, sobre todo entre os arre-
dores de Praesidium e Aquae Flaviae, así como entre Aquae Flaviae e Compleutica.

Unha densidade semellante de monumentos epigráficos, cun total de 22, conserva o tramo
Bracara-Cale da via ab Olisipone Bracaram Augustam, ratificándose a través dunha axustada dispersión
de achados o trazado proposto nos itinerarios.

Pola contra, son moito menos numerosos, por non dicir raros, os monumentos epigráficos atri-
buíbles ós tramos específicos da vía XX, a per loca maritima. Sen embargo, a recente aparición dos
miliarios de Brandomil, Laracha e Friol contribúen a suxeri-lo seu decurso a través dos tramos autó-
nomos terrestres que o Itinerario de Antonino lles atribúe entre Grandimirum e Lucus Augusti.

Finalmente, de achados esporádicos poderían clasificarse os que se produciron ó longo do pri-
meiro sector das vías que os itinerarios sinalan como derivadas de Asturica cara ó leste e ó sur e que
poden concretarse no de Ardón, xunto da via ab Asturica per Cantabriam Caesaraugusta(m).

En canto á detección de camiños romanos non coñecidos anteriormente por outros indicios, o
achado de miliarios, aparentemente sen contexto, propiciou a determinación dun feixe de novas rutas non
oficiais, certamente denso, ofrecéndose neste campo unha investigación prometedora cara ó futuro71.

Así, partindo do epicentro viario de Aquae Flaviae, son varias as rutas non contidas nos itine-
rarios clásicos que os achados epigráficos levan detectadas72. Con direccións diversas arrincarían de
Aquae Flaviae os seguintes trazados:

71 A existencia de vías romanas que non citan os itinerarios parece darse tamén arredor de Clunia, Lara de los Infantes e Poza de Sal, na provincia de
Burgos. Cfr. J. A. Abásolo, “El conocimiento de las vías romanas. Un problema arqueológico”, Simposio la red romana en la Hispania Romana.,
Zaragoza, 1990, 11 ss.

72 Sobre a construcción de viae vicinales, á parte das referencias de Ulpiano, Dig., XLIII, 7.3; XLIII, 8.22, consúltese E. Melchor Gil, “Sistemas de finan-
ciación y medios de construcción en la red viaria de Hispania”, Habis, 23, 1992, 12 ss.
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Vía Aquae Flaviae-Lucus Augusti, polos vales do Támega, Alto Arnoia e ribeira occidental do Miño.

Posible ruta Aquae Flaviae-Iria Flavia, cruzando os vales do Támega, Búbal, Limia, Arnoia e Miño.

Posible vía Aquae Flaviae-Aquis Celenis.

Vía Aquae Flaviae-Asturica Augusta, por Sanabria.

Vía Aquae Flaviae-Rexión mineira de Três Minas.

Posible vía Aquae Flaviae-Forum Gigurrorum.

Seguindo outros posibles trazados:

Vía romana Leste-Oeste, pola rexión de Valpaços.

Vía romana Leste-Oeste pola rexión de Vila Real.

Vía Bracara-Tongobriga-Douro. 

Vía Aquae Querquennae-Lucus Augusti-costa cantábrica.

Posible vía Dactonium-Aquis Celenis.

Vía Iria Flavia-Cohors I Celtiberorum-costa cantábrica.

Vía Lucus Asturum-Lucus Augusti.

A vía da costa no sector lucense.

Vía Asturica Augusta-Lucus Asturum, polo val do Luna.

Vía Lucus Augusti-Adrobrica (¿Betanzos?), etc.

2.4. A complementación da rede viaria romana atendendo ós restos monumentais

Do mesmo xeito que sucede cos miliarios, a existencia comprobada dun viaducto romano dela-
ta verdadeiramente o paso dun camiño da época por el. Sen embargo, a inmensa maioría dos máis
monumentais e coñecidos áchanse situados nas grandes rutas oficiais, confirmadas xa sobradamente
por outros criterios, ou sobre secundarias ás que, así mesmo, avala a presencia de inscricións, como
sucede no caso das pontes de Ourense e Freixo. Cousa diferente acontece cos vestixios da dos Pontóns,
e non Pontóriga (Sobradelo de Valdeorras), sobre o río Sil, que está suxerindo o paso dunha deriva-
ción da vía XVIII, se é que non se trata da que dende Lucus chegaba a Dactonium e despois a Forum
Gigurrum, probablemente, posuíndo dende aquí, ata Sobradelo de Valdeorras, un tramo común coa
via nova. Cruzando o Sil, percorrería a súa beira esquerda ata a rexión das Médulas, relativamente pró-
ximas para, quizais, prolongarse despois ata Astorga.

Un caso semellante ofréceo outra importante rexión mineira, a de Três Minas, que conta coa ponte
romana de Alfarela, a cal testifica, pese á ausencia de miliarios, o paso dunha vía norte-sur ata o Douro.
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Finalmente, a ponte de Colloto, en Asturias, de natureza romana avalada, ó parecer, polo acha-
do dun tesouriño oculto na súa fábrica, o cal confirmaría o decurso, xa suxerido por outros indicios,
dunha vía romana de unión, por outra parte lóxica, entre Asturia Transmontana e Cantabria.

3. Diacronía da investigación sobre a rede viaria romana habida en Gallaecia-
Asturia

Cinguíndonos ó noroeste, que é a parcela peninsular que agora nos interesa, podemos estable-
cer, comezando polo sector portugués do noso ámbito e para o segmento cronolóxico que media entre
os séculos XVI e XVIII inclusive, que xa o arcebispo de Braga, don Diogo de Sousa, viuse sorprendi-
do a comezos da décimo sexta centuria pola abundancia de miliarios existentes, tanto en Braga como,
sobre todo, nos seus arredores, pertencentes ás distintas vías que na época romana partían da cidade
primada73. Contaxiado polas inquedanzas renacentistas do momento, concentrou este curioso prelado
no campo de Santa Ana unha gran colección de tales exemplares, traéndoos dos arredores da cidade,
en especial das primeiras millas da via nova, exemplares que, co devalar do tempo, foron peregrinan-
do por unha serie de destinos sucesivos dentro do ámbito da urbe e das súas proximidades74. O seu
delicto, por suposto non pretendido, consistiu en mestura-los epígrafes sen sinalar previamente a pro-
cedencia, co cal, e agás contadas excepcións75, vémonos privados na actualidade de atribuír ás respec-
tivas vías os numerosos cilindros que aínda se conservan procedentes daquela colección. Reiteramos,
sen embargo, que debeu se-la via nova, como xa queda indicado, a que subministraría máis exempla-
res ó conxunto, a teor das referencias escritas posteriores.

73 J. Contador de Argote, Memórias Eclesiásticas do Arzobispado de Braga, Lisboa, 1728, III, 2, 621. Afirma que tal feito aconteceu en 1513 xa que o
arcebispado pretendía que non se perdesen testemuños históricos de tanta importancia. Ó parecer,  a maioría procedían da vía XVIII ou via nova, e
mentres os enteiros foron situados de pé no campo de Santa Ana, os partidos foron levados ós xardíns do pazo arcebispal. Este mesmo autor, en
De antiquitatibus conventus bracaraugustani, Lisboa, 1728, III, cap. XIII, 276, trata deste mesmo feito.

74 Sen embargo, no 1725 os exemplares conservados dende había máis de dous séculos nos xardíns do pazo arcebispal, e despois de seren menciona-
dos eloxiosamente polo arcebispo Agustín de Castro (Nobiliario del conde don Pedro, Madrid, 1646, 527), serán xuntados cos seus compañeiros do
campo de Santa Ana, ó parecer só doce (testemuño de Argote, De antiquitatibus…, III, 4, 212, quen apostila que procedían da vía de Gerês), onde
son transferidos, situándoos de pé. Realizouse esta operación por orde do arcebispo, don Rodrigo de Moura Telles, quen os mandou instalar, segun-
do propio testemuño, coa debida decencia (Argote, Memórias…, II, 18, 632), que en parte se concretou nun inoportuno reavivado dos textos epi-
gráficos (Hübner, CIL, II, 338), unha práctica que se advirte, ademais,  noutros exemplares da vía XIX na comarca de Coura. En datas posteriores
indeterminadas desa mesma centuria foron desprazados, posiblemente polo bispo de Uranópole, ó Largo das Carvalheiras, xunto á ermida de San
Sebastián (Hübner, CIL, II, 338).

75 Por exemplo, o miliario dedicado a Caracalla, aparecido na milla III da vía que saía cara a Asturica a través de Aquae Flaviae. A precisión debémos-
lla a Argote, De antiquitatibus…, cap. II, 192, quen, pola súa vez, a toma de João de Barros.
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Moi pouco despois, João de Barros, nas súas Antigüidades entre o Douro e o Minho76, ocúpa-
se dos múltiples monumentos viarios e trazados de rutas desta gran rexión, se ben se fai nota-la ausen-
cia dunha pescuda sistematizada, para a que non chegara aínda o momento.

Fr. Bernardo de Brito77 e Rodrigo da Cunha refírense, lustros despois, con máis vontade ca enten-
demento, a esta mesma colección, así como a outros moitos exemplares da diocese bracarense78; pero
será coa Ilustración, xa en pleno século XVIII, cando se reinicie o estudio dos miliarios, xuntamen-
te coas vías da ampla rexión bracarense ás que acompañan, da man de Fr. Jerónimo Contador de
Argote79 e o seu enxame de colaboradores comarcais designados polo rei don João V ou a Academia
da História Portuguesa. Entre eles, merecen ser destacados Luis Álvarez de Figueiredo, o célebre bispo
de Uranópolis, tan renomeado na obra de Argote, que foi primeiro vigairo xeral do arcebispado de
Braga e dende 1725 bispo de Todos os Santos (Brasil), personaxe de ampla cultura que se ocupa con
preferencia das vías romanas que saían de Braga para Tui e Chaves80; José Matos Ferreira, tamén crego
e, ó parecer, sobriño do anterior, que compilou todo o saber viario relativo ó paso da via nova por
Terras de Bouro, internándose na exploración do ámbito galego ata a cidade de Lugo, da que trans-
mite preciosas novas81; Thomé de Távora e Abreu para a rexión de Chaves82, ó que complementa, cun
valor sensiblemente inferior, J. de Morães e Castro83, e outros varios que non xulgo necesario men-
cionar.

Para estes mesmos séculos, e polo que respecta ó ámbito galaico, cómpre anotar que, salvo no
século XVIII, non existen traballos específicos sobre os antigos itinerarios romanos, pero si mencións
frecuentes e concretas ás antigas rutas e os miliarios que as acompañaban na historiografía da época.
Este sería o caso, para o século XVI, de Mariana84, Molina85, Ambrosio de Morales na súa célebre viaxe

76 J. de Barros, Libro de antiguidades e cousas entre o Douro e Minho e de outros muitos de España e de Portugal. Composto no ano 1549 e publi-
cado en Porto, 1919.

77 Fr. Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, segunda parte, lib. 4, cap. 16.

78 R. da Cunha, História eclesiástica dos arzebispados de Braga e dos santos ilustres que f lorecerão neste arzobispado, Braga, 1634-1635, 2 vol.

79 Fr. J. Contador de Argote, Memórias…, III, 2, 596, 621; II, 3, 601 ss.; De antiquitatibus…, lib. III, cap. I e IV, 206 ss.; lib. III, cap. VI, 218; lib. III,
cap. XIII, 276 ss., etc.

80 L. Álvarez de Figueirido, Noticias do Arzebispado de Braga remitidas para a Academia Real, con apéndice dalgumas incrições romanas que se acha
nesta cidade de Braga..., etc. Cit. en Argote, Memórias…, II, 3, 116 ss.; II, 3, 610 ss.; CIL, II, 332.

81 J. Mattos Ferreira, Thesouro de Braga descuberto no Campo de Gerez, conservado primeiro como manuscrito inédito na Biblioteca Nacional de
Lisboa e publicado en 1982 pola Câmara Municipal  de Terras de Bouro.

82 T. de Távora y Abreu, Noticias geográficas e históricas da provincia de Tras-Os-Montes, 1.722-1723. Mss B.N.L. (fp. 221), reproducidas na súa case
totalidade na obra de Argote.

83 J. de Morães e Castro, Lista das inscrições de Chaves (a instancias de Pedro de Fontoura Carneiro, abade de Bouçoais). Cit. en Argote, Memórias…,
I, 280.

84 J. Mariana, Historia General de España, Madrid, 1817 (Edición castelá, de J. Sabaun y Blanco, que substitúe á orixinal latina de 1590 e á súa corres-
pondente versión ó castelán do século XVII).

85 B. Sagrario Molina, Descripción del Reyno de Galizia y de las cosas notables del, con las armas y blasones de los linajes… etc., Mondoñedo, 1550.
(Cfr. Sobre este tratado, Villa-Amil y Castro, Ensayo de un catálogo sistemático y crítico de algunos libros, folletos y papeles así impresos que tratan
en particular de Galicia, Madrid, 1875. Tamén en Lence Santar, El licenciado Molina y su Descripción del Reyno de Galicia, Museo de Pontevedra,
II, 1947).
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a Galicia e a Asturias86, e Castellá Ferrer87, entre outros, sendo, polo contrario, escasas as mencións ó
longo do XVII. Tan só inconcretas noticias en Pallarés y Gayoso88, Gándara89 e poucos máis.

Pero, como tamén xa se anotou para Portugal, é coa chegada da Ilustración, no século XVIII,
cando os estudios viarios de diversa natureza comezan a eclosionar na área galaica. E verbo disto son
os Padres Flórez90, Risco91 e Sarmiento92, debidamente asesorados nalgúns casos por valiosos informa-
dores locais, os primeiros abandeirados da causa no que respecta á primeira parte da centuria. Para a
segunda metade non podemos esquecer colaboracións puntuais, como as de Pedro González de Ulloa,
abade de Santa Baia de Chamosiños93, ou referencias máis ou menos xeneralizantes alusivas ás calza-
das, ou ás inscricións de natureza viaria, como é o caso de Masdeu94. Sen embargo o gran coñecedor
das calzadas do noroeste foi na segunda parte do século XVIII o gran Cornide, quen, malia as caren-
cias dunha profunda formación clásica que Hübner lle achaca, nos legou detalladas descricións de moi-
tos dos sectores viarios romanos, precisamente no tema que, debido ós seus coñecementos topográfi-
cos, mellor dominaba95.

Para o convento xurídico asturicense, e dentro destes primeiros tres séculos, valen algunhas referen-
cias contidas nos apartados anteriores, sobre todo no que respecta a Risco96 e a Cornide mesmo. Sen em-
bargo, os escritores do século XVI e XVII que se refiren a aspectos diferentes da historia das distintas cida-
des do ámbito do antigo convento asturicense omiten case totalmente mencións específicas ó problema
dos camiños romanos e os seus miliarios97, por suposto moitísimo menos abundantes, dende sempre, que

86 A. de Morales, Relaciones que Ambrosio de Morales chronista de su majestad hizo por su mando en el año MDLXXII en Galicia y Asturias. En E.
Flórez, Viaje… (mesmo título)…, dado a luz con notas, con la vida del autor y su retrato, Madrid, 1765.

87 M. Castellá Ferrer, Historia del apóstol de Jesucristo Santiago Zebedeo, patrón y capitán general de las Españas, Madrid, 160. En especial no que se
refire á via nova, na comarca de Bande, e á XIX no ámbito de Iria Flavia

88 J. Pallarés y Gayoso, Argos Divina. Santa María de Lugo de los ojos grandes, Santiago. 1700.

89 F. de Gándara y Ulloa, Nobiliario, armas y triunfos de Galicia, Madrid, 1667.

90 E. Flórez, España Sagrada, tomos XII, XVII, XXI, XXIV, etc., Madrid, 1721 e datas posteriores.

91 M. Risco, España Sagrada. Antigüedades de la ciudad y santa Iglesia de Lugo, Madrid, 1796.

92 M. Sarmiento, Geografía de las cuatro vías militares romanas que salían de Braga a Astorga, Madrid, 1759. Cit. Hübner, CIL, II, páx. 352. Aproveitables
tamén Viajes del Padre Sarmiento a Galicia, nos anos 1745 e 1754, respectivamente. O segundo, de carácter máis arqueolóxico có primeiro. Sobre
ámbolos dous vide M. Pérez del Amo-J.Pérez Urbel, Viaje a Galicia de Fr. Martín Sarmiento (1754-1755) (edic. e notas  de J. Sánchez Cantón e J. M.
Pita Andrade, Cuadernos de Estudios Gallegos. Anexo III. Santiago, 1950).

93 P. González de Ulloa, “Sobre una inscripción hallada en la villa de Ginzo de Limia” (acompaña un informe do Sr. Campomanes sobre o  particu-
lar). Real Acad. da His., atado nº. 14, 1753, 12-18-4/57. Máis amplamente sobre esta temática, A. Rodríguez Colmenero, “Pedro González de Ulloa,
Abade de Santa Baia de Chamusiños e os vestixios arquelóxicos da Limia nos mediados do século XVIII”, Lethes, 2001, 15 ss.

94 J. Masdeu, Historia Crítica de España y de la cultura española en todo género, Madrid, 1784.

95 J. Cornide Saavedra, Mapa geográfico de la antigua Galicia, Santiago, 1785; Prólogo al mapa de la provincia de Galicia en tiempos de los romanos,
mss. Acad. da Hist., E 102 (cit. Hübner, CIL, II, páx. 352); “Advertencias a tener presentes para la dirección del camino que va de Betanzos a Lugo”,
Arch. del Reino de Galicia, sec. 3, atado 13, nº. 216.; “Noticia de los caminos que cortan el reyno de Galicia, estado en que se hallan y modo de
repararlos en beneficio de la pesca”, 1775, manuscrito exist. na biblioteca PP. Franciscanos (Convento de Santiago de Compostela); Mapa corográ-
fico de la Antigua Galicia con la correspondencia de los antiguos nombres con los modernos. Ano de 1790 (reduc. á metade escala orixinal por J.
M. Saavedra, ano 1854. Biblioteca de Galicia) (Santiago de Compostela).

96 M. Risco, Historia de la ciudad de León y de sus reyes, Madrid, 1792; España Sagrada, tomos XXXIV e XXXVI.

97 Tal sería o caso de Atanasio de Lobera, Historia de las grandezas de la ciudad e iglesia de León, Valladolid, 1596 para León; Pedro de Junco, Fundación,
nombre y armas de Astorga. Pamplona, 1635, para Astorga; ou Tirso de Avilés, Origen y antigüedad de las casas solares romanas… de Covadonga…
y monumentos antiguos de Oviedo, 1589 (Real Acad. da Hist., C 117) para a Asturia transmontana.
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no convento bracarense. Non obstante, descubríronse a finais do século XVIII, ó face-lo camiño real
de Madrid á Coruña, polo Bierzo, unha serie de columnas miliarias, hoxe perdidas, o seu deseño, feito
por Lemaur, se conservou no Arquivo de Simancas ata que Mañanes o deu a coñecer recentemente98.

Xa no século XIX, e coa caída do Antigo Réxime e chegada de novos fenómenos sociais e econó-
micos, efectúase o espertar romántico, que cala fondo nas cuestións históricas relacionadas coa orixe dos
distintos pobos da xeografía peninsular. No que atinxe ás antigas vías romanas, desatarase unha intensa
investigación, tanto de gabinete como de campo, que vai dar lugar a unha abondosa bibliografía. Por
outra parte, e de maneira concomitante, prodúcese a fundación de numerosos museos arqueolóxicos nos
que se empezan a depositar algúns epígrafes viarios e, ó mesmo tempo, saen á luz numerosas publica-
cións periódicas de carácter histórico-arqueolóxico, entre as que destaca o Boletín de la Real Academia
de la Historia, que contribúen eficazmente a difundi-lo interese polo estudio das antigas calzadas. 

Froito aínda do saber enciclopédico dos tempos da Ilustración resultan a coñecida obra de Ceán
Bermúdez99, que reiteradamente se refire ós camiños galegos antigos así como ós seus elementos con-
comitantes, e o monumental diccionario de Pascual Madoz100, con innúmeros datos sobre trazados e
pontes, sobre todo. Resulta, así mesmo útil, non tanto polo que mostra como polo que del se dedu-
ce, a descrición da viaxe que Juan de Dios de la Rada y Delgado realiza polas provincias do noroeste
de España, acompañando á raíña Isabel II101.

Sen embargo, e debido á polémica celtista que embarga os nosos historiadores do século XIX,
dende Verea de Aguiar ata Vicetto e Murguía, a temática romana non constitúe o obxectivo oficial-
mente preferido entre as investigacións sobre a antigüidade. Por razóns netamente políticas, o senti-
mento antirromano, en contraste co pro-grego e pro-suévico, rastréxase na maior parte das obras dos
intelectuais do momento, con notables excepcións, como sería a de Ramón Cabanillas no seu “Canto
a Roma”102. Isto non foi obstáculo para que houbera investigadores que consagraron, durante a metade
do XIX, unha boa parte da súa vida ó estudio das vías romanas, como é o caso de Barros Sibelo103,
Fernández Guerra104 e, en menor medida, López Ferreiro105 ou Fr. Pedro Cid106. Incluso, o gran Murguía
non pode subtraerse das tendencias do momento relacionadas coa rede viaria romana galaica107. 

98 T. Mañanes Pérez, “Inscripciones romanas del Bierzo en un documento del siglo XVIII”, BSAA, XL-XLI, 1975, 606 ss.

99 J. A. Ceán Bermúdez, Sumario de las antigüedades que hay en España, Madrid, 1839.

100 P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845. Posteriormente publicáronse separada-
mente, e en edición facsímile, a parte correspondente ó ámbito galaico (Edit, Breogán. Santiago de Compostela, 1986, 6 volumes).

101 J. de la Rada y Delgado, Viaje de SS. MM. y AA. por Castilla, León, Asturias y Galicia, Madrid, 1860.

102 Ramón Cabanillas, Camiños no tempo, páx. 65,  en X. M.ª Monterroso, Nova alternativa cultural galega, Lugo, 1979, 55 ss.

103 R. Barros Sibelo, Antigüedades de Galicia. La Coruña, 1875, máis unha extensa gama de correspondencia, incluído un monumental mapa da via
nova, que se conserva entre os manuscritos da Real Academia da Historia, en Madrid.

104 A. Fernández Guerra, “Las diez ciudades bracarenses de la inscripción de Chaves”, Rev. Arq., Lisboa, 1882; F. Fita-A. Fernández Guerra, Recuerdos
de un viaje a Santiago de Galicia, Madrid, 1880.

105 A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, 1898.

106 En Gayangos-Delgado-Olózaga-Fernández Guerra, “Sobre los trabajos de Fr. Pedro Cid y del señor don Ramón Barros Sivelo para ilustración del
segundo camino de Braga a Astorga”, BRAH, 1887, 179 ss.

107 M. Martínez Murguía, Historia de Galicia. La Coruña, 1965, e Galicia, La Coruña, 1887. Existen reedicións facsímiles do 1979.
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Sen embargo o interese polo estudio das calzadas do noroeste provén, así mesmo, de investiga-
dores foráneos que fan contribucións sumamente valiosas, como é o caso de Saavedra108, Blázquez109 e
Fita110, pero sobre todo Hübner no seu Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), que conta cun tomo,
o segundo, dedicado á Hispania e ampliado tras breve prazo cun extenso suplemento111, os cales viñe-
ron a constituí-lo auténtico revulsivo científico que a epigrafía peninsular estaba necesitando, posto
que non só se descubriron incontables monumentos novos senón que se desempoaron preciosas refe-
rencias ás calzadas romanas que dormían esquecidas nas coleccións documentais de diversas bibliote-
cas públicas, así como nos arquivos das academias da historia, tanto lusa como española.

Por outra parte, no que atinxe ó minguado corpus de miliarios coñecidos e conservados cos que
contaban a finais de século as terras asturicenses, constituíu un importante fito orientador a aparición
no Bierzo do miliario de Almázcara, que foi estudiado inmediatamente e en senllos artigos do mesmo
número do Boletín de la Real Academia de la Historia por Fidel Fita e Francisco Coello112. Este últi-
mo erudito confeccionara, ademais, en datas lixeiramente anteriores, un célebre mapa viario do no-
roeste que Hübner incluíu no tomo de Hispania do seu CIL113. Un traballo, ata a data inédito, digno
de subliñar, é o manuscrito de Enrique Gadea, un enxeñeiro que, nos tempos libres (traballa na aber-
tura da estrada de Madrid a Galicia) se entretén no estudio da vía XVII do Itinerario de Antonino entre
Astorga e San Pedro de las Herrerías, adiantándose case un século ós estudios de Loewinson114 sobre o
mesmo sector desta ruta.

Polo que respecta ás terras portuguesas setentrionais ó Douro, o estudio da rede viaria antiga
constituíu durante a segunda metade do século XIX unha das preferencias dalgúns dos seus investiga-
dores. En exclusiva, podemos falar de Martins Capella e o seu corpus de miliarios115, notablemente ben
estructurado e interpretado para a época en que se confeccionou. Pero tamén o seu contemporáneo,
Albano Bellino, se ocupa dalgúns exemplares ó aborda-lo conxunto de inscricións de Braga116; e sobre
todo o grande investigador luso do momento, Francisco Martins Sarmento, en varias notas e estu-
dios da Revista de Guimarães, o órgano da sociedade científica que el mesmo promove por estas
datas117. Compleméntanos con outras contribucións Luís Figueiredo da Guerra, para a comarca de

108 E. Saavedra, Las vías romanas en España. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia. La recepción pública de don Eduardo Saavedra el
día 28 de Diciembre de 1862.

109 A. Blázquez, “Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino”, BRAH, XXXI, 1-3, 1892, 54 ss.

110 F. Fita e A. Fernández de Guerra, Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia, Madrid, 1880.

111 Hübner, Corpus Inscriptionum Latinarum. II. Hispania, Berlín. Estaba previsto dedicar exclusivamente ós miliarios de todo o imperio romano o
tomo XVII desta monumental obra no seu día deseñada polo gran Momsen, pero nunca se levou a cabo ata datas recentes, se ben moi parcialmente
aínda. Sen embargo, Hübner tivo o acerto de ir adiantando as lecturas destes monumentos viarios  no corpus xeral de inscricións, o que serviu de
grande axuda ós investigadores que posteriormente se ocuparon do estudio das comunicacións romanas.

112 F. Fita, “Miliario romano de Almázcara”, BRAH, V, 5, 1884, 281 ss.; F. Coello, “El miliario de Almázcara”, BRAH, V, 5, 1884, 285 ss.

113 F. Coello, “Obra descriptiva geográfica sobre Hübner”, BRAH, V, 281 ss.

114 E. Loewinshon, Una calzada…, 111 ss.

115 M. Capella, Miliários del conventos bracaraugustano, Porto, 1895 (reedic. facsímile e con introd. de José V. Capella, Braga, 1987).

116 A. Bellino, Inscrições romanas de Braga-Inéditas, Braga, 1895; Novas inscrições romanas de Braga, Braga, 1896, etc.

117 Bibliografía detallada en F. Calo Lourido, A plástica da cultura castrexa galego-portuguesa, A Coruña, 1994, II, 890 ss.
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Viana do Castelo118, J.H. Pinheiro para a de Bragança, co descubrimento de varios miliarios no cas-
tro de Avelães119, e Pinho Leal, con noticias esporádicas para o conxunto da rexión bracarense120.

A febre investigadora arredor das vías romanas prosegue eclosionando, con intermitencias, ó
longo do século XX. De todos é coñecido o traballo de Gómez Moreno anunciando o descubrimen-
to dun novo miliario en San Justo de Cabanillas, no Bierzo121, de gran transcendencia para o coñece-
mento da via nova, datos que ampliará posteriormente, en boa medida, ó ocuparse da catalogación
arqueolóxica das provincias leonesa e zamorana122. Tamén Gómez Núñez achega precisións á rede via-
ria do Bierzo123. Por outra parte, A. Blázquez retoma o facho dos seus antigos traballos e elabora dous
novos estudios sobre outras tantas vías galaicas dende Braga a Lugo e dende Braga a Astorga polo inte-
rior124, amais doutras vías que parten de Astorga cara ó leste125. Mentres o recentemente aparecido
Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense se converte en órgano difusor de estudios viarios
importantes, como os de Vázquez Núñez126, Díez Sanjurjo127, Puig y Larraz128 ou, en ocasións, o mesmo
Marcelo Macías129 e, incluso, Cuevillas, ó ocuparse fugazmente da mansión de Aquis Querquennis 130.
Unha publicación itineraria de carácter xeral, de gran transcendencia, resulta o traballo de Otto Cuntz
sobre o Itinerario de Antonino, que se converterá na guía máis fiable, de carácter teórico, para os inves-
tigadores a partir deste momento131. 

A través da achega de Fernández Costas-Fuentes Canal sobre unha vía do val do Támega132, pro-
séguese coa determinación puntual dalgúns trazados da rede secundaria, e co estudio xeneralizante de

118 L. Figueiredo da Guerra, Esboço histórico de Viana, Coimbra, 1878.

119 J. Henrique Pinheiro, Estudo da estrada militar romana de Braga a Astorga, Porto, 1895, 105 ss.

120 J. Pinho y Leal, Portugal antigo e moderno, Lisboa, 1878, vol. II.

121 M. Gómez Moreno, “Nuevo miliario del Bierzo”, BRAH, 1907, L, 4, 311 ss. Tamén co mesmo título en BCMOr., nº. 56, 1903.

122 M. Gómez Moreno, Catalogación arqueológica de España. Provincia de León, León, 1979 (reed. facsímile); Catalogación arqueológica de España.
Provincia de Zamora, Madrid, 1927.

123 S. Gómez Núñez, “Las vías romanas entre Asturica y Bergido Flavio y la situación probable de la ciudad de Interamnium”. Biblioteca de la Real
Sociedad Geográfica, LXXI, 1931.

124 A. Blázquez, “Vìa romana de Braga a Lugo por el interior”, BRAH, LXXIII, 2-4, 1918, 118 ss.; “Vía romana de Braga a Astorga por la provincia de
Orense”, BRAH, LXXII, 1, 5 ss.; “Exploraciones en las vías romanas de Bergido a Asturica y de Cataluña a Valencia y a Jaén”, MJSE, nº. 69, Madrid,
1925; “Vías de Sigüenza a Zaragoza, de Alhambra a Zaragoza, del Bierzo a Lugo, de Lugo a Betanzos, de Betanzos a Padrón, de Tuy a Padrón y de
Padrón a Lugo”, MJSE, nº. 52, Madrid, 1923; “Vía romana de Braga a Lugo por la provincia de Orense”. BRAH, LXXII, 1918, 5 ss.; “Cuatro téseras
militares...”, BRAH, LXXVII, 1920, 9 ss.

125 A. Blázquez, Lucha por la verdad. La calzada romana de Astorga a Pamplona, La Coruña, 1930.

126 A. Vázquez Núñez, “Epigrafía latina de la provincia de Orense”. BCMOr., nos. 30, 35, 43, 48, etc.

127 M. Díez Sanjurjo, “Los caminos antiguos y el itinerario de Antonino en la provincia de Orense”. BCMOr, nos. 39, 42, 43, 48, 51, etc.

128 Puig y Larraz, “Notas de metrología histórica”, BCMOr., I, 1898, 3, 47 e 4, 57. 

129 M. Macías, “Epigrafía latina en la provincia de Orense”, BCMOr., IV, 1911.

130 F. Alonso López Cuevillas, “A mansión de Aquis Querquennis”, Nós, nº. 9, 1922, 10 ss.

131 O. Cuntz, Itineraria Antonini Augusti, Lipsiae, 1929 (Teubner).

132 M. Fernández Costas-M. Fuentes Canal, “Unha nova vía romana”, Nós, nº. 35 ss.
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Carré Aldao sobre vías romanas e vellos camiños133 e as incursións na problemática dos antigos cami-
ños do noroeste de Sánchez Albornoz134 pode afirmarse que se pecha o ciclo investigador que prece-
de á Guerra Civil, pero do que pode considerarse apéndice natural a publicación, en 1939, de Lugo
bajo el imperio romano, da autoría de Vázquez Seijas135, no que se conteñen frecuentes alusións á rede
viaria romana da contorna, e o traballo de Bouza Brey sobre os epígrafes de Brandomil, entre os que
figura unha ara dedicada ós Lares Viais136.

Mentres tanto, no norte de Portugal prosegue o colosal labor iniciado polo grande erudito Leite
de Vasconcelos, con moitos monumentos epigráficos que fai transportar ó recentemente fundado
Museu Arqueológico Nacional. Son, ademais, os tempos en que o abade de Baçal irrompe con éxito
na investigación arqueolóxica do noroeste transmontano, coleccionando no museo de Bragança os pri-
meiros monumentos viarios da rexión e publicará estudios sobre estes xunto con outros deixados in
situ137. Por outra parte, o alemán Wickert dá a coñecer, por primeira e única vez, posto que se perde-
ron, un conxunto de miliarios romanos que se gardaban no soar do antigo hospital de Braga138.

A partir do primeiro lustro dos corenta, volta o interese polas cuestións viarias de época roma-
na, tomando cada vez máis corpo na década dos cincuenta e eclosionando en traballos moi diversifi-
cados na segunda metade da centuria.

De todos son coñecidas, en primeiro lugar, as incursións viarias de Schulten na súa obra sobre
os cántabros e ástures a principios dos corenta139, ás que seguirán moi pronto unha curta contribución
sobre epígrafes viarios de Pontevedra de Sánchez Cantón140, as extensas referencias de Monteagudo na
súa “Carta de la Coruña Romana”141 e, algún tempo despois, outros estudios relacionados directa ou
indirectamente coa mesma temática, como é o caso da publicación do primeiro caderniño das inscri-
cións romanas de Galicia correspondentes ó ámbito de Santiago de Compostela142 e, pouco despois, do
suplemento correspondente á provincia da Coruña, que elaboran Ángel del Castillo e Álvaro D´Ors143.

133 E. Carré Aldao, “Vías romanas y viejos caminos”, en F. Carreras y Candi, Geografía General del Reino de Galicia, A Coruña, 1980, 204 ss., vols. XIX
e XX (reedición facsímile da edición de 1935).

134 C. Sánchez Albornoz, “Divisiones tribales y administrativas del solar del reino de Asturias en época romana”, BRAH, XCV, 1935, 315 ss.

135 M. Vázquez Seijas, Lugo bajo el Imperio Romano, Lugo, 1939.

136 F. Bouza-Brey Trillo, “Nuevos epígrafes de Galicia romana”, BCMOr, XII, 1939.

137 Fco. M. Alves, Memórias archeológico-históricas do distrito de Bragança, Porto, 1909.

138 Wickert, “De nonnullis miliaribus bracarensibus”. Homenajem a Martins Sarmento no centenario do seu nascimento (1833-1933), Guimarães, 1933.

139 A. Schulten, Los Cántabros y Astures y su guerra con Roma, Madrid, 1943.

140 F.J. Sánchez Cantón, “El miliario descubierto y estudiado por el Pc Sarmiento”, CEG, facs. IV, 1945.

141 L. Monteagudo, “Carta de la Coruña Romana”, Emerita, XIX (1951), XX (1952), XXI (1953); “Vía romana entre Betanzos y Guitiriz”, AEArq., XXVIII,
1955, 300 ss.

142 F. Bouza Brey - A. D’Ors, Inscripciones romanas de Galicia. Santiago de Compostela, Santiago, 1949.

143 A. del Castillo - A. D’Ors, Inscripciones romanas de Galicia. Provincia de la Coruña. Suplemento, Santiago de Compostela.
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Xa na década dos cincuenta, non poden tampouco omitirse os traballos sobre a carta arqueo-
lóxica da provincia de Pontevedra de Filgueira e García Alén144 que culminan, no terreo epigráfico, coa
publicación do caderniño das inscricións romanas daquela mesma provincia145, ó que precedera o ano
anterior o correspondente ós epígrafes da provincia de Lugo elaborado por Vázquez Saco e Vázquez
Seijas146. Por estas mesmas datas, inicia Taboada a súa contribución ó coñecemento das vías do
Támega147 e, asemade, Chamoso aborda o estudio da ponte romana de Ourense148 mentres Conde Valvís
traza un xiro imposible da via nova por Santa Mariña de Augas Santas149 e Monteagudo arrisca unha
vía romana entre Betanzos e Guitiriz150. Nesta época, na veciña Chaves, a Aquae Flaviae romana,
emprende Mario Cardozo o estudio de varios miliarios da contorna151, tarefa en que vai ser seguido
durante os lustros seguintes, primeiro por Rússell Cortez, ó ocuparse dun importante miliario, hoxe
perdido, de Constantim, nos arredores de Panoias (Vila Real)152, e, seguidamente por Castro Nunes153,
Lereno de Barradas e Antonio Montalvão154.

No ámbito ástur merecen ser salientados, por esta mesma época, o artigo de J. M. González
sobre as mansións da via Lucus Asturum-Lucus Augusti, en todo caso de moi difícil identificación,
dada a ausencia de datos epigráficos e, incluso, arqueolóxicos155, o de Justiniano Rodríguez sobre a
mansión de Uttaris, na vía de Lugo a Astorga156, e o estudio de Diego Santos sobre as inscricións roma-
nas de Asturias, entre as que trata dalgunhas viarias157.

A década dos sesenta iníciase en Galicia cun ambicioso estudio das vías romanas do seu actual
territorio levado a cabo por Dulce Estefanía158. A bagaxe documental para o intento era abundante
pero fallou a investigación de campo, co que unha gran parte dos trazados resultaron inverosímiles,
por non dicir inviables.

144 J. Filgueira Valverde-A. García Alén, “Materiales para la carta arqueológica de la provincia de Pontevedra”. EMP, VIII, 1954-56, 23 ss.; J. Filgueira
Valverde, “Carta Arqueológica de la Provincia de Pontevedra”. EMP, 1954-56, 19 ss.

145 J. Filgueira Valverde-A. D’Ors, Inscripciones romanas de Galicia. Provincia de Pontevedra, Santiago, 1955.

146 M. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, Inscripciones romanas de Galicia. Provincia de Lugo, Santiago, 1954.

147 Taboada Chivite, J., “Epigrafia romana da região española do Támega”, RG, LXII, 1952; “Vía romana del valle del Támega”. RG, LV, 12 ss.

148 M. Chamoso Lamas, “El puente romano de Orense”, CEG, XI, 1956, 313 ss.

149 F. Conde- Valvís Fernández, “La mansión de Salientibus o de Aqua Salientes y el oppidum de Armea”. BMAOr., VI, 1950, 25 ss.

150 “Vía romana entre Betanzos y Guitiriz”, AEA, XXVIII, 1955.

151 M. Cardozo, Algumas inscrições da região de Chaves e vizinhanças, Chaves, 1943.

152 F. Rússell Cortez, “Panóias, cividade dos Lapiteas. Subsidios para o estudo dos cultos orientais e da vida provincial romana na Região do Douro”,
Instituto do vinho do Porto, nº. 93, 1947.

153 J. Castro Nunes, “Os miliarios da Nerva na Gallaecia”, CEG, V, 1950.

154 A. Montalvao, Notas sobre vías romanas em terras f lavienses, Bragança, 1977; A. Lereno de Barradas, “Vías romanas das regiões de Chaves e Bragança”,
RG, LXXI, 1-2, 1956.

155 J. M. González, “Mansiones del trayecto de la vía romana Lucus Asturum-Lucus Augusti”, Archivum. Revista  de la Facultad de Filosofía y Letras.
Oviedo, VI, 3, 1956, 287 ss.; “Lucus Asturum”, Revista Valdediós, 1960, 33 ss., falando dun miliario de Numeriano, hoxe perdido e un dos dous úni-
cos aparecidos no ámbito da Asturia Trasmontana ata o momento.

156 J. Rodríguez, “El castro  de Santa María de Autares”, Arch. Leon., XII, 1958, 175 ss.

157 F. Diego Santos, Inscripciones romanas de Asturias, Oviedo, 1959 (reed. en 1985).

158 Mª. D. Estefanía Álvarez, “Vías romanas de Galicia”, Zephyrus, XI, 1960, 5 ss.
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Aparece tamén, por estas mesmas datas, unha breve nota sobre a localización de Asseconia, da
vía XIX do I. de A.159, á par que remata, coa saída de imprenta das Inscricións Romanas de Galicia, o
que vai supor unha maior facilidade para o estudio dos miliarios ata entón existentes160.

No ámbito de Asturia, pola contra, é de xustiza cita-la síntese que das vías do sector asturau-
gustano realiza Justiniano Rodríguez por mor do coloquio-aniversario da fundación de León161 e tamén,
moi especialmente, as investigacións viarias de Loewinhson sobre a vía XVII no seu sector español162. 

E a esta altura dos acontecementos, pecariamos de inxustos se non salientarámo-la importancia
que para a indagación viaria romana tivo a aparición no 1964 de El Miliario Extravagante, un boletín
informativo e, en ocasións, vehículo de opinións científicas que, con diversas alternativas, se publica
aínda debido ó constante esforzo de Gonzalo Arias Bonet163. Nos seus primeiros números quedan xa
plasmados interesantes opinións/réplica de Fermín Bouza Brey a Gonzalo Arias Bonet sobre temas
diversos relacionados coa vía XIX do Itinerario de Antonino164.

Mentres tanto, na zona portuguesa da antiga Gallaecia, Pinho Brandão fai referencia a diversos
miliarios165, leva a cabo un breve estudio J. Rosa de Araujo sobre a rede de calzadas da comarca da
Ponte de Lima166 e Ferreira de Almeida un sinxelo pero luminoso estudio-síntese, aínda inédito, das vías
de toda a rexión167.

Na década dos setenta, a investigación sobre temas arqueolóxicos e da antigüidade clásica adqui-
re un pulo decisivo e, como non podía ser menos, tamén a investigación viaria vai parella con este
novo f lorecer. A nivel teórico, o traballo de José Manuel Roldán Hervás sobre as vías romanas de
Hispania, a teor dos itinerarios de época romana168, marcou un auténtico revulsivo para os estudios
desta natureza, converténdose durante os lustros seguintes nunha das monografías máis citadas nos
estudios referidos á Hispania Romana. A oportunidade desta publicación resultou innegable, non
tanto polo que de novo achegaba ós coñecementos anteriores, senón porque viña a encher un balei-
ro que o xa anticuado traballo de Saavedra, ata aquela data referencia obrigada para todos, cubría moi

159 M. Fernández Rodríguez, Compostellanum, VII, 1962, 660 ss.

160 J. Lorenzo, A. D’Ors e F. Bouza Brey, Inscripciones romanas de Galicia. IV. Provincia de Orense, Santiago de Compostela, 1969.

161 J. Rodríguez, “Las vías militares romanas en la provincia de León”, Legio VII Gemina, León, 405 ss.

162 E. Loewinhson, “De Astorga a Villardeciervos: informe epistolar de E. Loewibshon”, ME, 6, 1964, 123 ss.; “Fotografías aéreas de la calzada romana
entre Astorga y Boya”, ME, 7, 1964; “Una calzada y dos campamentos romanos del conventos asturum”, AEA, XXXVIII, 1965, 111 ss.; “La calzada
romana entre Astorga y Puerto Calzado”, ME, 11, 1966, 300 ss., e ME, 13, 1967, 358 ss.; “Otras exploraciones de Loewinshon”, ME, 13, 1967, 361 ss.

163 Vide nota do nº. seguinte.

164 G. Arias Bonet, “Materiales para el estudio de la segunda tableta de Lepidus”, ME, 3, 1963, 43 ss.; “Los caminos del duumviro Lépidus y otras vías
romanas”, ME, nos. 4, 5, 6, 7, 1964; “Más sobre Iria, Pria y Asseconia”, ME, 5, 1964, 95 ss.; “Recogiendo velas”, mesmo número, 108 ss.; ”López
Ferreiro y la vía per loca maritima”, ME, 7, 1964, 153 ss. Ver tamén o estudio das vías romanas de Galicia: “Iria y Aseconia”, ME, 5, 1964, 90 ss., e
ME, 7, 1964, 142 ss.; “La vía de Aixón en los itinerarios de la Galicia Romana”, ME, 12, 1966, 312 ss. Neste mesmo número, G. Arias Bonet, “Nota
recapitulativa sobre la ubicación de Iria. Otro poquito de diálogo”, ME, 12, 1966, 314 ss.

165 D. Pinho Brandão, “As inscrições luso-romanas dos apontamentos de Frei Benito de Santa Coertrudes”, Lucerna, II, 1962.

166 J. Rosa de Araujo, Caminhos velhos e pontes de Viana e Ponte de Lima, Viana do Castelo, 1962, 10 ss.

167 C. A. Ferreira de Almeida, Vías medievais de entre Douro e Minho, Porto, 1968 (tese de licenciatura). Inédita.

168 J. M. Roldán Hervás, Itineraria Hispana. Fuentes para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Madrid, 1975.
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deficientemente e tampouco outras edicións das fontes viarias, como a de Otto Cuntz, podían satis-
facer dado o seu volume e escasa accesibilidade para os investigadores non integrados nunha univer-
sidade. Precede a este traballo o estudio completo da Vía da Prata, que constituíu o tema da súa tese
de doutoramento169.

A nivel rexional e local, foron varias as publicacións que se orixinaron nestes lustros, algunhas
delas despois de teren constituído temáticas de licenciatura ou teses de doutoramento nas diversas
facultades de Xeografía e Historia. Abonda recordar, polo que a Galicia se refire, os traballos de
Caamaño sobre a vía 18170, os de Rivas sobre miliarios ourensáns171, Moralejo Laso sobre topónimos
viarios da rexión172, Rodríguez Colmenero arredor da toponimia viaria173 e vías romanas da Galicia
Meridional174 e Tranoy sobre as rutas da Gallaecia e Asturia altoimperiais175. Outros traballos de menor
extensión e de parecida temática176 sucédense na Galicia setentrional, á vez que no veciño Bierzo rea-
liza Mañanes unha exhaustiva prospección do territorio177. Descosido Fuertes dá a coñecer un novo
miliario en Castrocalbón178, e na Asturia Transmontana publica Diego Santos a monográfica Asturias
Romana e Visigoda, dedicando o capítulo IX ó tema das vías179.

Polo que respecta ó norte de Portugal, e para o mesmo período, cómpre destaca-los traballos de A.
P. M. de Reis para o concello de Ponte de Lima180, Brochado de Almeida para o tramo inicial da vía 19181,
Luciano A. dos Santos sobre os últimos miliarios aparecidos no tramo Braga-Tui18 e Ferreira de Almeida
sobre a problemática xeral do mesmo tramo183. Na década dos oitenta aparece unha obra de carácter xeral
moi útil para o coñecemento das pontes romanas de España184, que suscita traballos de temática semellante
dentro do ámbito da Galicia actual, da autoría de Caamaño185 e sobre todo de Alvarado Blanco e cola-

169 J. M. Roldán Hervás, Iter ab Emerita Asturicam. El camino de la Plata, Salamanca, 1971.

170 J. K. Caamaño Gesto, “Los miliarios del Alto de Cerdeira (P. de Trives, Ourense)”, CEG, XXVIII, 1971; “Los miliarios de Ponte Bibei (P. de Trives,
Ourense)”, BSAA, XL-XLI, 1975, 596 ss.; “Las mansiones de la vía XVIII del I. de A. en el tramo orensano”, Gallaecia, 3-4, 1979, 109 ss.

171 J. C. Rivas Fernández, “La vía romana por Tamallancos (Orense)”, BA, II, 1972; “Addenda al catálogo y estudio de los miliarios orensanos. II. Los
miliarios de Portela d’Home y otros dos en el tramo intermansional Geminas--Salientibus”, BA, V, 1975, 127 ss.

172 A. Moralejo Laso, “Sobre algunos topónimos de las vías romanas de Galicia”, CEG, XXXVIII, 1973, 193 ss.

173 A. Rodríguez Colmenero, “El Real de Legos del catastro de Ensenada y la toponimia viaria del mundo antiguo en la provincia de Orense”, I Jornadas
de metodología de las ciencias históricas. I. Prehistoria e Historia Antigua (Santiago, 1973), Santiago de Compostela, 1975, 185 ss.

174 A. Rodríguez Colmenero, La red viaria romana del sureste de Galicia, Valladolid, 1976.

175 A. Tranoy, La Galice Romaine, Paris, 1981.

176 F. Arias Vilas, “Dous miliarios do tramo viario Lucus-Trimalino”. BA., IV, 1976, 97 ss.; F. Acuña Castroviejo - J. M. Caamaño, “El miliario romano
procedente de Sieteiglesias (Monterroso, Lugo), BCML, X, 1977, 78, 29 ss.

177 T. Mañanes Pérez, El Bierzo Prerromano y Romano, León, 1981.

178 “Castrocalbón. Arqueología y documentación”, T-L, 34-35, 1979.

179 F. Diego Santos, “Asturias Romana y Visigoda”, en Historia de Asturias, Gijón, 1977.

180 A. P. M. de Reis, A romanização no concelho de Ponte de Lima, Ponte Lima, 1978, 17 ss.

181 C. A. Brochado de Almeida, “As vías romanas do conventos bracarensis. Via Bracara-Asturica…”, Minia, segunda serie 2(3), 1979, 61 ss.

182 L. A. dos Santos, “Miliários inéditos da vía romana de Braga a Tuy”, Arquivo do Alto Minho, 24, 1979, 3-52.

183 C. A. Ferreira de Almeida, “A rede viária do conventus bracaraugustano. Via Bracara Asturicam Quarta”, Minia, Braga, 2.ª serie, 3, 1979, 61 ss.

184 C. Fernández Casado, Historia del puente en España. Puentes Romanos., Madrid, 1980.

185 J. M. Caamaño Gesto, As vías romanas (Cadernos do Museo do Pobo Galego, 3), Santiago, 1984; “Pontes antigas do tramo ourensán da via nova”,
A Enxeñería Histórica como Patrimonio Monumental: As Pontes, Santiago, 1989, 47 ss.
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boradores186, ós que lles segue un breve traballo de Pérez Losada sobre o miliario de Boimorto187. Tamén
na ampla comarca astorgana son retomados por Mañanes vellos problemas viarios188. Walser mesmo publi-
ca, por outra banda, un suxestivo traballo sobre os miliarios de España e Portugal189 e Fernández Ochoa
sintetiza para Asturias toda a investigación habida en datas precedentes190. En Portugal hai que destaca-la
publicación por parte de J. Rosa de Araújo de tódolos miliarios existentes na vía XIX no tramo Braga-Tui191

e de Amaro da Silva dos pertencentes ó primeiro tramo da via nova, a partir de Bracara192.

E xa na década dos noventa o panorama da investigación viaria de Galicia esperta cun extenso
estudio de C. Nárdiz193 sobre a rede viaria de Galicia, que vén a ser un compendio de tódalas épocas
e, por suposto, tamén da romana. O seu mérito principal radica na excelente documentación carto-
gráfica que achega. Precedérano outros dous estudios do mesmo autor194, ó mesmo tempo que saía á
luz un bo traballo de J. Naveiro, moi relacionado nalgúns capítulos coa rede viaria195. Tamén hai que
menciona-la publicación de dous novos miliarios de gran transcendencia histórica, como son o apa-
recido na Ponte do Burgo, na cidade de Pontevedra196, e o de Nerón atopado en Milles de la Polvorosa,
que vén a confirma-lo trazado de auténtica vía da prata entre Emerita e Asturica197.

Nos anos seguintes, prodúcense ó longo e ancho da área neste estudio coutada múltiples contri-
bucións que se irán detallando xunto coas vías correspondentes en páxinas sucesivas, como as de
Naveiro-Caamaño 198, A. Baptista199, Martinho Baptista-J.D. Encarnação-Sande Lemos200, Martins et alii201,
Carvalho da Silva202, Barcia Merayo203, Alvarado Rivas Vega204, Santos Yanguas205, Durán–Nárdiz206 e

186 Alvarado Blanco, S. et alii, Pontes Históricas de Galicia, A Coruña, 1989.

187 F. Pérez Losada, “Vías romanas nos concellos do Pino e Boimorto (A Coruña, Galicia). Vestixios arqueolóxicos e posible trazado”. Traballos de
Antropoloxía e Etnoloxía, XXVIII, Porto, 1988, páxs. 291 ss.

188 T. Mañanes Pérez - J.M. Solana, Ciudades y Vías romanas en la cuenca del Duero (Castilla-León), Valladolid, 1985.

189 G. Walser, “Les bornes milliaires de l’Espagne et le Portugal”, Epigraphie Hispanique, 1984, 263 ss.

190 C. Fernández Ochoa, Asturias en la época romana, Madrid, 1982, páxs 29 á 59.

191 J. Rosa de Araújo “Os miliários da Estrada Romana de Braga a Tuy”, O Distrito de Braga, vol. 9, 2ª serie, Braga, 1982, 121-246.

192 A. da Silva, “Via Bracara Asturicam tertiam”, R.G., XCVI, 1986, 205 ss.

193 C. Nárdiz Ortiz, El  territorio y los caminos en Galicia. Planos históricos de la red viaria, Madrid, 1992.
194 C. Nárdiz Ortiz, “Los puentes históricos de Galicia”, Rev. de Obras Públicas, primavera de 1991 e “Los puentes romanos de Galicia”, Rev. de Obras

Públicas..., set. 1991.

195 J. Naveiro, El comercio antiguo en el Noroeste Peninsular, A Coruña, 1991.

196 A. de la Peña, “Consideraciones sobre las vías romanas de la provincia de Pontevedra”, Castrelos, 3-4, 1990-1991, 217 ss.

197 J. A. Abásolo, “Comentario a la lectura del miliario de Milles de la Polvorosa”, Primer Congreso de Historia de Zamora, 1990, 539 ss.; J.M.ª Bragado
Toranzo, “Aproximación al estudio de la red viaria romana en la provincia de Zamora”, Primer Congreso…, cit., 379 ss.

198 J.M. Caamaño Gesto -  J. Naveiro López, “Aportaciones al estudio de la red viaria romana de la provincia de La Coruña”, Finis Terrae, Estudios en
lembranza de Alberto Balil, Santiago, 1992, 207-224.

199 J. Díaz Baptista, “Vía prima, a vía imperial romana de Braga a Astorga”, RAF, 3, 1990; “Ubi Caladunum et Praesidum?”. RAF, 1992.

200 A. Martinho Baptista, et alii, A vía XVIII do F. de A. na Serra do Gerez-Xures. Roteiro Arqueológico, Braga, 1995.

201 Actas do Coloquio “A  rede viaria de Gallaecia”. Homenagem a Martins Capela, Cadernos de Arqueologia, 12-13, 1995-1996.

202 A. Carvalho da Silva, “Elementos sobre a vía romana da Jeira”, Minia, S, 1997, de moita utilidade.

203 E. Barcia Merayo, “Precisiones al trazado de algunas vías romanas en el Bierzo”, EB, 23, 1997.

204 S. Alvarado - J.C. Rivas - T. Vega, La vía romana XVIII (via nova). Revisión de su trazado y mensuración, II. De los Limici a los Gigurri. Ourense, 2000.

205 N. Santos Yaguas, “Vías de Comercio y Romanización del occidente de Asturias”, II Congreso Peninsular de Historia Antigua, Coimbra, 1994. 423 ss.

206 M. Durán - C. Nárdiz - S. Ferrer, La Vía Nova en la Serra do Xurés, Santiago de Compostela, 1999.
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Mª Fátima Matos da Silva e Nicolás Marín Díaz sobre os miliarios da vía XIX no tramo que afecta ó val
do río Coura207. Nas últimas datas, teriamos que voltar ás numerosas contribucións de Loewinson e
tamén de Arias Bonet no Miliario Extravagante208 ó mesmo tempo que mencionar dous simposios via-
rios, máis ou menos específicos, sobre as calzadas do noroeste209.

4. Problemas pendentes sobre a rede viaria do noroeste peninsular

4.1. O valor métrico da milla romana

Sobre o valor métrico da milla romana escribiuse moitísimo e aínda así os resultados non se
corresponden co esforzo realizado.

As opinións divídense, a grandes liñas, entre os que defenden un valor constante para a milla
empregada na mensuración de tódalas calzadas de Hispania, coincidente coa de 8 estadios e equivalen-
te, por tanto, a 1481 m210; os que admiten valores distintos para vías diferentes, pero de lonxitude inva-
riable ó longo de cada unha delas211; e, finalmente, os que non só sostemos esta última posibilidade
senón, incluso, lonxitudes miliarias diversas dentro dunha mesma ruta212. Sen dúbida ningunha, os pri-
meiros ven corroboradas as súas apreciacións en determinadas vías pero, á hora de aplicalas ó conxun-
to das existentes tropezan con dificultades de mensuración insalvables, que tratan de solucionar ou
mediante rodeos ou, se é preciso, con atallos de difícil explicación. Os segundos enfróntanse, na súa
escala, con problemas e solucións semellantes. Os últimos vémonos obrigados a dar conta da nosa

207 Mª. F. Matos da Silva – N. Marín Díaz, “Os miliários da IV via militar Bracara Augusta - Asturica Augusta na área da Bacia Superior do río Coura”.
Cadernos de Arqueologia e Património, 4/6, 1995/97, 59-109.

208 E. Loewinshon, ME, 35, 1991, 255; 66, 1998, 4; Arias Bonet, ME, nos. 77, 2001, 22; 57, 1996, 16; 31, 1991, 3 e 5; 63, 1997, 7 e 33; 45, 1993, 17; 75,
2000, 7, 9, 19; 70, 1999, 12; 74, 2000, 26.

209 Colóquio “A Rede Viária de Gallaecia”, Braga, 1995, Itinera Romana. As Viaxes na Antigüedade, Portoquintela, Bande, 11 ó 14 de setembro de 2001,
pub. en Larouco 3, 2002. Neste mesmo número, múltiples achegas sobre a rede viaria de Gallaecia.

210 G. Puig y Larraz, “Valor métrico de la milla romana”, BRAH, 33, 1898, 80 ss.; B. Taracena, “Las vías romanas en España”, CASE, 1947, 249 ss.; A.
Grenier, Manuel d’Archéologie préhistorique, celtique et galloromaine, VI, Archéologie, Iie. Archéologie du sol. Les routes, Paris, 1934; P. Sillières,
Les voies de communication de l’Hispanie Meridionale, Paris, 1990, 58 ss.; J.M. Roldán, “Sobre el valor métrico dela milla romana”, XI Congreso
Nacional de Arqueología. Mérida, 1978, Zaragoza, 1971, 523 ss. Non cabe dúbida que nos que así pensan terá pesado o dito de Polybio, III, 39, 8,
ó afirmar, falando da Via Domitia, que os romanos marcaron as millas de oito en oito estadios. Nembargantes, a milla é a adaptación romana dunha
medida de orixe grega, e non sempre os estadios dos que se compuña tiveron o mesmo valor (M.A. Oxé, ”Die römische Meile eine griegische
Schopfung”, Bonner Jharbücher, 131, 1926, 213 ss.; Grenier, op. cit., II, 3, 79).

211 A. Blázquez, “Vía romana de Braga a Astorga por la provincia de Orense”. BRAH, LXXII, 13 ss., admite, entre outras, as millas de 1393 m, 1252 na
via nova, 1481, etc.; “Diversas longitudes de la milla romana”, BRAH, 1932, admitindo as millas de 1481, 1393, 1666, 1250 e 1000; L. Colas, “La voie
de Bordeaux à Astorga”, REA, 1912, 175 ss.; R. Thuvenot, Essai sur la province romaine de Bétique, Paris, 1940 (reed. 1973).; R. Cehvallier, Les vois
romaines, Paris, 1972, 40 ss.; A. Rodríguez Colmenero, La Red…, 30 ss.

212 Alvarado et alii, A Vía Nova, I, 55 ss.; A. Rodríguez Colmenero - S. Ferrer Sierra, Larouco 3, 2002.
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disensión con respecto a uns e a outros, apoiándonos nos datos obtidos empiricamente, polo que para
a súa xustificación teórica haberemos de recorrer ás fontes escritas que a antigüidade nos legou.

Sen embargo, á hora de abordar esta difícil cuestión será preciso ter en conta unha serie de pará-
metros que só despois dunha investigación rigorosa sobre cada unha das vías será posible obter. É por
isto, entre outras razóns, que marcamos como campo de estudio unha rexión tan ampla e paradoxal-
mente tan homoxénea, xa que somos conscientes de que só abordando o decurso dunha serie ben nutri-
da de tales rutas, e cada unha delas na súa totalidade, será posible extraer conclusións verdadeiramente
válidas. Polo contrario, pouco se adianta, como ata agora se leva feito, co estudio pormenorizado dun
sector concreto dunha calzada concreta baseándose en determina-lo valor da milla que foi empregada
na súa mensuración, xa que o primeiro que hai que probar é que esa constante métrica se mantivo ó
longo de todo o seu decurso, e isto só pode conseguirse comprobando os seguintes factores:

1. Os quilómetros que se contabilicen entre o caput viae e a súa fin deberán ser axustadamente equi-
valentes, trala súa división polo valor de referencia miliaria que se escolla, ó total de millas que no
inicio de cada unha das rutas se avanza no Itinerario de Antonino. Agora ben, para que o devan-
dito cómputo en quilómetros resulte minimamente rigoroso faise imprescindible un minucioso
estudio previo sobre o decurso total da dita calzada, determinable a través dos miliarios, as man-
sións solidamente atribuídas, os viaductos da época e os vestixios de fábrica incontrovertibles, trá-
tese de entullados, cortes ou encaixamentos, sectores do agger aínda conservados, etc.

Se despois de todo isto, e tras realiza-la operación aritmética antes comentada, non saen as contas,
haberá que considerar que a milla que se supón empregada no percorrido non é a correcta ou o
decurso mesmo da vía non foi ben determinado.

2. Pero, axústense ou non entre si as devanditas magnitudes, cando ó longo dun sector da vía existen
miliarios ou grupos de miliarios in situ, sexan estes inmediatos uns ós outros ou separados entre si
por treitos apreciables, é preciso determina-las distancias concretas que en cada caso os separan.
Deste xeito, poderemos colixir se a milla se mantén invariable ou, pola contra, cambia de valor. O
mesmo pode intentarse con miliarios levemente desprazados, aínda atribuíbles con seguridade a un
contorno viario concreto. Non xerarán a mesma certeza que os primeiros, mais contribuirán a con-
firma-las mensuracións que se obtiñan co primeiro dos procedementos.

3. Son moi de ter en conta, ademais, as distancias entre as mansións que o Itinerario de Antonino sina-
la con base en determina-la milla empregada tanto na parte como no todo. Non obstante, faise inevi-
table tomar precaucións porque, en primeiro lugar, as mansións de referencia teñen que estar incon-
testablemente identificadas, así como o decurso da vía que as une ben determinado. Pero, aínda neste
caso, as tales distancias parciais que o Itinerario de Antonino sinala deben ser corroboradas, a ser posi-
ble, coas marcadas polos miliarios existentes ó longo deste mesmo tramo xa que se ten comprobado
que, así como as distancias avanzadas no Itinerario de Antonino para a totalidade de cada ruta resul-
tan, en xeral, exactas e a suma global das intermansionais adoita equivaler ó total preanunciado ó ini-
cio de cada descrición, algunhas destas parciais sufriron lamentables trastornos e alteracións213, atri-

213 P. Sillières, Voies…, 23.
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buíndose a unhas mansións as millas que son propias doutras. Afortunadamente, conservamos bas-
tantes miliarios de indiscutible localización in situ que nos poden auxiliar nesta tarefa.

Despois de tales premisas, xa só queda medir, que é o que se leva feito en cada unha das calza-
das. En sectores concretos e de curto percorrido relativo, cando a medición resultante podía ser tras-
cendental para concreta-la milla exacta, tense recorrido á roda de topógrafo e, incluso, á cinta de trin-
ta metros. Cando se trataba de distancias máis amplas ou en sectores en que non existe o apoio epi-
gráfico correlativo, as medicións efectuáronse sobre planos 1/25.000 do I. G. N. español e equivalen-
te portugués, empregando os instrumentos de rigor.

En todo caso, resultará dalgunha utilidade saber que, segundo se deduce de diversos indicios,
e contra o que comunmente se cre, na antigüidade o valor da milla foi bastante variable, dependendo
do número de estadios dos que constase e de se estes eran olímpicos ou itálicos. En todo caso, a máis
frecuente era a de 8 estadios itálicos, cuns 185 m cada un, e un total para a milla de 1480 m214. Outros
falan de 8 1/3, neste caso olímpicos215.

Pero tampouco é descoñecida a milla de 7 estadios216, a de 10 estadios217 e, incluso, a de 7 1/2 esta-
dios218. Resumindo, na antigüidade romana, e partindo dun valor aproximado para o pé de 30 cm e de
que o estadio constaba duns 600 pés, empregaríanse millas de 1481 m (8 estadios), 1600 (8 1/3 estadios
olímpicos, duns 192 m cada estadio)219, 1296 (7 estadios), 1851 m (10 estadios) e 1394 (7 1/2 estadios).
Sospeitamos, incluso, con moito fundamento, que foi empregada, ademais, a milla de 9 estadios, equi-
valente a uns 1666 m, xa que unha de valor moi semellante ou lixeirísimamente inferior aparece reite-
radamente repetida ó longo da vía XVIII do I. de A. Veremos no seu momento que a milla é empre-
gada en cada vía concreta e en cada tramo determinado220. En todo caso, o valor das millas emprega-
das no noroeste non é uniforme, como reiteradamente se vén sostendo, senón plural, incluso dentro
dunha mesma ruta, como trataremos de demostrar con feitos.

214 Cens., 17, 2. Ratificando que son oito estadios os que compoñían unha milla, Isid., 15, 16, 3, quen, por outra parte, engade que mil pasos equivalen
a 5000 pés (máis ou menos equivalentes ós 1480 m), Isid., 15, 16, 1; Plin, Nat Hist., 2, 85; Colum. 5, 1; Pol., 3, 39, 8; Strab. 7, 322, onde menciona
o óktastádion...; G. Radke, Miliarium..., 1299.

215 Pol. 34, 3, 9; 3, 39, 8; Strab. 5, 217, 222; Radke, Miliarium..., 1299.

216 Prok. Got., 2, 4, 7; G. Radke, Miliarium…, 1299.

217 Plut., Coriol., 27. Vide tamén RE, III A, 1934. Referencias en G. Radke, Miliarium, en Der klaine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Manchen
1979, 3, 2979, 1299.

218 Plut., C. Gracch., 7; Cas. Dio., 46, 44, 4  51, 19, 6  54, 6, 6.

219 J. Schillbach, “Olimpia. Die Entwiecklungphasen des Stadion”, in W. Koulson-H. Kyrieleis, Proceedings of an International Symposium on the
Olympic Games (Atenas, 1988), Atenas, 1992, páxs. 32-37; consulta máis breve en Das noue Pauly, 886.

220 O que xa non podería admitirse é unha milla superior ós dous quilómetros, como tería que acontecer se deramos por boas as 35 millas que o
Itinerario de Antonino atribue á distancia entre Lucus e Brigantium, xa que en tal caso chegaríase á milla de 2.500 m. Trátase das mesmas anomalías
que Sillières, Voies…, 24, descubre para varios tramos do sur peninsular, como son o de Carthago Nova-Basti, con 84 millas e 160 km ou a de Regina-
Emerita, con 24 millas para 85 quilómetros. Tales erros, sobre todo os máis crasos, atribúeos Sillières xa ós orixinais romanos. 
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4.2. O problema das mansións

É de todos coñecido que dende o momento en que empezan a funciona-las vías establécense os
correspondentes lugares de descanso e relevo denominados de maneira diferente segundo as latitudes221. 

A determinación das mansións viarias ó longo das grandes rutas que os itinerarios coñecidos, e
de maneira especial o de Antonino, detallan, incide favorablemente na concreción do valor da milla
e, viceversa, a determinación, máis ou menos exacta, da milla axuda extraordinariamente a situa-las
mansións. De aí que á hora de abordar estas cuestións haxa que recorrer a unha metodoloxía impli-
cadora de ámbolos dous aspectos.

Como xa se leva indicado, coñecido o decurso máis ou menos axustado da ruta, o valor da milla
ou millas que se empregan na súa medición e o número destas entre mansións que marca o Itinerario
de Antonino, xa non deberían existir problemas á hora de fixalas. Pero xorde con frecuencia un peque-
no inconveniente, que se evidencia, por exemplo, na vía 17 do I. de A., e é que certas distancias teñen
que acharse necesariamente trastornadas posto que, de admitilas tal como se ofrecen, desprazarían cida-
des-mansións coñecidas nas listas de Ptolomeo como bracarenses no ámbito asturicense. Por outra parte,
e concretamente na via nova, XVIII do I. de A., existen tres millas de diferencia, entre o cómputo xeral
que se fai no título e a adición das distancias parciais entre mansións, a favor destas últimas, o que impli-
ca un erro de suma na cifra global ofrecida. De aí a necesidade de revisar cada un dos tramos e de con-
trasta-los datos teóricos do itinerario cos empíricos que ofrecen os miliarios, cando existen.

De tódalas maneiras, á hora de proceder á fixación das mansións, e coñecidos o caput e o finis
(orixe e termo) da ruta, debe recorrerse ó establecemento de firmes apoios intermedios, constituídos por
aquelas mansións que conten cunha identificación incontrovertible debido á confluencia de criterios sóli-
dos de tipo histórico-arqueolóxico e, incluso, xeográfico. Deste xeito iranse liberando problemas parciais
e aforrando enerxías para concilia-las millas sobrantes coas mansións que aínda falten por situar.

Cousa diferente é a de explica-los contrastes existentes nas distancias entre as mansións, pois men-
tres algunhas son de trece millas, outras chegan a trinta e seis. Pode que as dificultades do terreo con-
dicionen os percorridos pero non os explican en tódolos casos. En cada un deles haberá que ponderar
diversos factores, dende as distancias involuntariamente alteradas a mansións intermedias voluntaria-
mente omitidas. Non obstante, presumimos que á hora de establecer mansións ó longo dunha calzada
os factores decisivamente influentes deberon de ser, en primeiro lugar, e en ausencia doutros coadxu-
vantes, unha distancia razoable con respecto á anterior, que obrigaría a fixar un albergue e os seus ane-

221 Nunha inscrición de Tracia, da época de Nerón (CIL, III, 6123) dise do emperador que “tabernas et praetoria per vias militares fieri iussit…”, e en
Philipopolis (época de Marco Aurelio), segundo AE, 1959, 179 “…stabula vetustate dilapsas a solo sua pecunia erexit…”. Por outra parte, o concep-
to de mansiones e mutationes tan só agroma a partir do século IV no Itinerarium Burdigalense. Os praetoria serían as mansións e os stabula as muta-
tiones, chamándose tamén emporia a algúns destes establecementos no mundo grego. As mutationes estableceríanse, segundo algúns autores, cada
tres millas (H. Bender, Römischer Reiseverkher, 9 ss.).
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xos, por exemplo, en Salaniana, primeira mansión da vía XVIII a partir de Bracara, sobre as perdidas
fragosidades do Gerês, ou en Gemestario, sobre as inhóspitas ladeiras da Serra da Encina da Lastra222.

En segundo lugar, as augas termais, sempre apreciadas para o descanso e as actividades lúdicas.
Atendendo á devandita circunstancia, fixouse a mansión de Aquis Celenis (Caldas de Reis) para a vía XIX,
as de Aquis Originis e Aquis Querquennis na XVIII, e a de Ad Aquas (a Aquae Flaviae posterior) na XVII.
Entre as vías que non menciona o itinerario podemos dar por certo que o Vicus Auriensis (Ourense),
coas súas Burgas, constituíu outra mansión obrigada, ó igual que as Aquae Quintinae do Itinerario de
Barro na ruta cara a Dactonium. A excepción sería Baños de Molgas, complexo termal situado a escasos
dous quilómetros de distancia do decurso da vía XVIII, que, aínda que algúns identifican con Salientibus,
non pode admitirse tal identificación á luz dos documentos epigráficos conservados.

O terceiro factor é o da existencia ó longo do decurso proxectado, e sempre que non significa-
se notable rodeo, de núcleos poboacionais indíxenas de consideración, en xeral capita civitatis. Sería
o caso de Salacia (Vieira do Miño), Praesidium (Castro de Valongo, Montealegre), Caladunum (arre-
dores de Pedrario, Montalegre), Pinetum (O Cabeço, Valdetelhas, Mirandela), Reboretum (Castro de
Ousilhão, cerca de Vinhães), Compleutica (Castro de Avelâs, Bragança), Veniatia (Castro de La Imena,
en Figueruelas de Arriba, Zamora), Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora) e Argentiolum (cerca
de Tabuyuelo, Zamora); en resumo, tódalas mansións da vía XVII, incluída Ad Aquas, que uniría a súa
condición termal, xa considerada, á de ser caput civitatis Turodorum. O mesmo ocorrería con moitas
da vía XIX, como Bergidum, Interamnium Flavium, Uttaris, posiblemente Iria, Tude e algunha máis.
Na XVIII, á parte das comúns coa vía XIX, Praesidium, Nemetobriga, Forum, etc.

Sen embargo, o peso dos oppida capitais de tribo non foi tanto como para forza-lo decurso das
vías tanxentes ás súas murallas. Estas transcorrían de ordinario en consonancia cos condicionantes
topográficos e a lei de menor custo. De aí que moitas das mansións que levaban a denominación de
tales oppida non coincidan, en rigor, coa súa localización senón cun lugar da súa contorna no que,
con frecuencia, se vai xerando un auténtico vicus, desdobramento romano do antigo castro indíxena,
que nalgúns casos dá orixe ós fora ou establecementos equivalentes223. Querer descubrir implícito tal
desdobramento nos topónimos mansionais en acusativo ou en acusativo precedido de ad non resulta
de todo concluínte, aínda que, en casos moi concretos, si coincidente224.

222 Ordinariamente, a creación dunha mansión levaba consigo a creación dun vicus de apoio para mantela. Por regra xeral, nunha mansión residían varios
tipos de servidores do cursus publicus, como carpentarii, mulomedici, muliones, etc. (Cod. Theod..., 8, 5-31; 5.37; 5.50, etc; Black, Cursus..., 10). O
Itinerario de Bordeos diferencia as civitates-mansiones das mutationes. Por exemplo, entre Arlés e Milán, diferéncianse 22 civitates-mansiones e 23
mutationes: “fit omnis summa a Burdigala Constantinopolim vices bis centena viginti unum milia, mutationes CCXXX, mansiones CXII; ab Arelato
Mediolanum usque milia CCCCLXXV, mutationes LXII, mansiones XXII” (O. Cunz, 1929, 553-3 e 558-2). Por outra parte, a distancia entre as dúas
mansións ou civitates-mansiones era de entre 12 e 35 millas, pero a maioría entre 20 e 35  (Black, Cursus…, 35 ss.). Agora ben, en caso de urxencia
un viaxeiro provisto de bos cabalos e loxística adecuada nas mutationes era quen de cubrir entre 5 e 7 etapas por día, percorrendo cinco millas por
hora e cincuenta en dez (A. M. Ramsay, “The Speed ata the Roman Imperial port, JRS, XV, 1925, 60 ss.; H. Stephan, “Das Verkhersleben in Altertum”,
Raumerers historisches Tasschenbuch, 4te Folge, Ix, 125.)

223 Cremos que é o caso da mansión de Aquis Querquennis, desdobramento na planicie do castro de Rubiás e outros próximos, e os Foros dos Límicos
e Gigurros, se ben o primeiro queda a unha curta distancia do paso da vía principal, coa que mantén un ben comprobado enlace.

224 Non parece cumprirse no único caso de acusativo con ad co que contamos, o de Aquae Flaviae, xa que as augas termais das que deriva o topóni-
mo encontrábanse sen dúbida na cidade e resulta máis verosímil no caso dos acusativos sen ad, como sería o caso de Caladunum. Para algúns auto-
res, o acusativo con ad conserva o valor de estancia no lugar, poñendo en relación diversos lugares situados ó lado da vía. Ás veces ó acusativo pre-
cédeo in no canto de ad (Wess., 103, 4; M. Calzolari, Introduzione..., 401). Tamén se pretendeu ver no acusativo simple un topónimo, “con respec-
to a” (Arias Bonet, ME…,1963), que non aceptan Roldán (Los acusativos…, 1966, 31) e Sillières, (Voies..., 22).
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225 O mesmo opinan M. Marchetti, Dizionario Epigraphico di Etore Ruggiero, III, 927,  e  Sillières, Voies..., 21, ó afirmar que moitos traxectos das vías
do sur compóñense de anacos de rutas diferentes.

226 Wesseling, 439, ss.; Roldán, Itineraria..., 88.

227 Wessiling, 433, 11 ss.; Roldán, Itineraria..., 82.

228 Wess., 446, 2.

229 PP. 320-321. Hai veces en que a ruta existente entre dúas poboacións importantes establécese seguindo un camiño a xeito de rodeo e inserindo nel
outras poboacións “per compendium” (atallo), como acontece entre Esuri e Pace Iulia (Wess., 425, 6; Roldán, Itineraria…, 77 e 78).

Por outra parte, non tódolos núcleos viarios que se mencionan nos itinerarios posúen a catego-
ría de mansións, malia que na súa enumeración non se especifique esta circunstancia. As que o foron
en realidade chegaron a se converter en auténticas poleis, déaselle ó termo o alcance que se queira,
segundo testifica Ptolomeo; as que non chegaron a tanto, quedando en simples mutationes, son silen-
ciadas por aquela mesma fonte. É unha apreciación, por outra parte, que adoitan corrobora-los vesti-
xios arqueolóxicos das respectivas localizacións, aínda que non sempre.

Máis difícil resulta fixa-las hipotéticas mansións das vías que non figuran nos itinerarios ó uso
e só coñecidas polos vestixios epigráficos. Nese caso, só queda o recurso ás fontes escritas comple-
mentarias e á arqueoloxía, pois ninguén dubidaría de que a vía que dende Braga parte cara ó SE, en
dirección ó Douro, segundo testifican os miliarios, ensartaría paradas obrigadas tales como Caldas de
Taipas, Caldas de Vizela e Freixo, a antiga Tongobriga; ou que a que dende Aquae Flaviae deriva cara
ó norte, hipoteticamente cara a Iria Flavia, posuiría como unha das súas primeiras mansións o Forum
Limicorum (Xinzo de Limia), despois Santa Mariña de Augas Santas, o Vicus Auriensis e, pasado o
Miño, núcleos estratéxicos que neste momento non é posible determinar, ata chegar a Iria Flavia.

4.3. Vías compostas ou vías mosaico

Lendo algúns dos itinerarios que a Antigüidade nos transmitiu, un decátase de que algunhas
rutas foron compostas polos compiladores dos itinerarios con retallos doutras, omitindo, polo con-
trario, en ocasións, a prolongación lóxica que deberá supoñerse para estes a teor doutros indicios que
chegarían a suxeri-lo seu decurso orixinario225.

Concretándonos, en primeiro lugar, ó Itinerario de Antonino, tal feito queda evidenciado, por
exemplo, na via ab Asturica Caesaraugustam226 que, a partir de Ocelo Duri, remite ás mansións ante-
riormente enumeradas ó tratar da vía ab Emerita Caesaraugusta(m), dándoas por supostas para este
tramo común e ofrecendo soamente a cifra global das súas distancias227. O mesmo fai con outras vías
próximas que non é preciso enumerar228.

Aínda peor ocorre en varias rutas do Anónimo de Ravena, o cal xunta, ás veces, nun mesmo iti-
nerario trazados que corresponden a tres, polo menos229.
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Pero a proba máis patente de tal artificio constátase, ó noso modo de ver, na chamada via per
loca maritima entre Braga e Astorga, a través de Brigantium e Lucus230. Aínda que as cifras globais das
millas do inicio se encontraban claramente alteradas e confusas, o que para nós non deixa lugar a dúbi-
das é que na versión orixinaria, que xa non se conserva, figuraban sumadas nunha soa as distancias
de tódalas mansións que na vía XIX anteceden a Aquis Celenis, posto que se trataría dun tramo común
a ámbalas dúas. O específico da per loca maritima iniciaríase a partir desta última mansión, mudan-
do de millas a estadios a contabilización das distancias, pois, sendo xa o seu percorrido marítimo, as
dúas mansións de Vicus Spacorum e Ad Duas Pontes siuaríanse no litoral da península do Barbanza.
Xa, de novo, por terra, e a partir de Noia, concretamente da mansión de Grandimirum, vólvese á con-
tabilización mediante millas, proseguindo así ata Brigantium e dende esta poboación a Lucus Augusti
para, a partir de aquí, confundirse de novo o seu trazado co da XIX ata Bergidum Flavium. Dende
Bergidum ata Asturica non posúe mansións intermedias, ó contrario que a XIX, que toca previamen-
te Interamnium. Así discorrería, pois, esta vía composta, que pouco tería que ver coa vía real, aínda
que o I. de A. non a mencione. 

Soa tamén a camiño composto, aínda que doutra maneira, a conexión que o Itinerario de Barro
realiza entre as vías XVII e XVIII do I. de A. a partir de Aquis Originis desta última. Isto produciríase
ou porque o tramo final da vía XVII se encontraba impracticable cando o Itinerario se redactou ou
porque se trata dunha simple confusión xerada pola homofonía de Salacia e Salaniana, as mansións
máis próximas a Braga nas respectivas vías.

4.4. Indicios materiais de vías, calzadas e camiños nas respectivas comunicacións
romanas do noroeste peninsular

Con frecuencia temos de convir que unha boa parte dos investigadores que se ocuparon do
estudio da rede viaria romana tomaron como vestixios arqueolóxicos fiables, se non como imprescin-
dibles, para a súa detección a existencia de enlousado a modo de “summa crusta”. Isto levou a algúns
a dar por romanos trazados e pavimentos que nunca o foron, alomenos no estado en que se encon-
traban231. Outros, pola contra, puxeron na existencia dos aggri e das fossae laterais, de onde se extrae-
ría o recheo, a constancia científica do paso dunha vía romana232. Convén obrar con cautela porque

230 Wessiling, 423, 6 ss.; Roldán, Itineraria…, 76. Sobre o alcance da partícula per nos percorridos viarios, L. Pérez Villatela, “El uso de per en el Itinerario
de Antonino. Parte hispánica”, ME, 61, 1997, 20 ss.

231 O evolucionado proceso de construcción da Via Domiciana ou tamén da Via Apia poeticamente relatado por Publio Papinio Estacio nos Silvarum
libri (F. Torrente, Publio Papinio Estacio, silvarum libri, Madrid, 1995, 173 ss., edit. Gredos) non valen para os  nosos camiños. Acomódase máis á
técnica empregada nestes o lastrado feito para a Vía Flaminia (P. Fustier, “Notes sur le constitution des voies romaines en Italie. I, Via Flaminia”.
Revue des Études Anciennes, LX, 1958, 82 ss.).

232 Ó respecto R. Agache, Detection aerienne de vestiges protohistoriques galloromains et medieveaux dans le bassin de la Sonme et ses abords, Amiens,
1971, 205 ss.; D. R. Wilson, Air photo interpretation for Archeologists, London, 1982, 137 ss. Espléndido exemplo de agger que se pode ver en
pstalgäu (Bayern), na vía Claudia Augusta (H. Bender, Römische Strassen, 32).
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ningunha das tendencias esgota a totalidade das posibilidades. Non a primeira porque, se ben se detec-
tan en ocasións auténticos segmentos de calzadas pavimentadas con lousas graníticas, a dita modali-
dade debeu darse en lugares onde o granito é abundante e, por outra parte, en pendentes onde o ímpe-
to das augas da chuvia produciría desastres anuais, encontrando nesta modalidade o mellor antídoto
contra a súa furia destructora233. Tampouco a segunda porque, se ben en certos sectores das vías corres-
pondentes a humedais e parameiras consta un agger continuado, noutros sectores do mesmo camiño
non parecen telo posuído nunca. Cremos poder afirmar que o trazado e pavimentación das vías roma-
nas debe ser examinado segundo os períodos da súa construcción, a importancia dos núcleos urbanos
que unía, as dificultades dos lugares onde transcorrían e a adaptación ó medio por onde tiñan que
cruzar234.

Outro dato que ter moi en conta é o do gradiente ou desnivel. Cada vez compróbase máis que
os romanos mostrábanse reticentes a trazar camiños con pendente superior ó 6%, como se comproba
en diversos traxectos da via nova235. Só cando a topografía mandaba inexorablemente, recorríase a incli-
nacións máis acusadas, como é o caso da vía Corduba-Emerita, que nalgúns lugares acada un gradiente
do 15% para descender axiña a un 5%236.

Tampouco a rectitude a feito, como no seu momento defenderon algúns autores237, constitúe a
característica principal das nosas rutas senón os trazados lixeiramente sesgados e, incluso, zigzaguean-
tes, como defenden outros238, mesmo ás veces con cambios de dirección frecuentes e, en ocasións, xiros
bruscos e pronunciados para acometer unha pendente polo lugar máis axeitado239.

Tampouco resulta infrecuente, por outra banda, que as rutas se encaixen polo leito dun río debi-
do a imperativos de desnivel240.

Finalmente, polo que respecta á anchura, depende da importacia que a calzada en si mesma tive-
se, existindo parámetros diversos241.

233 Sillières, Voies…, 619, opina para as da Bética que non só non están pavimentadas como as italianas senón que tampouco en glarea strata en moitos
dos casos (Ulp., Dig., XLIII, 1, 1, 2; Liv., XLI, 11, 1, 2). Os pavimentos normais consistirían en cantos máis grandes sobre leitos de grava.

234 Sobre os traballos, ás veces xigantescos, que se levaban a cabo na construcción das vías por lugares especialmente difíciles abonda lembra-la inscri-
ción do ano 207 d.C. en Asia Menor, que reza: “...complanatis montibus, caesis rupibus, dilatis itineribus, pontibus institutis”. En realidade, esque-
matízase o labor viario en case toda a súa execución: aterrazamentos, ruptura de obstáculos rochosos, delimitación da vía, tendido de pontes (H.
Bender, Römische Strasse…, 7).

235 R. Barros Sibelo, Antigüedades..., 25.

236 Sillières, Voies…, 618.

237 Margary, Roman Roads…, láms. VII e VIII; Agache, Detection, 124.

238 P. Salama, Voies..., 59; Grenier, Routes…, 180, sobre todo nas vías africanas.

239 Sillières, Voies…, 615, no caso da Via Augusta, no lugar de Espelúy.

240 Sillières, Voies…, 616, contra a opinión de Grenier, Routes…, 183 ss., e Salama, Voies..., 60, para quen “les voies romaines evitent les vallons, les riviè-
res et les bas-fonds”.

241 Hyg., Const, 194, 1.9, Edic. Lachmann, 194, afirma que nunha pertica de centuriación a anchura era de 30 pés para o cardo e 15 para o decumano,
pero tamén existían anchuras de 40 pés (12 m) en territorio centuriado ou entre 2’40 m e 16, segundo se tratase do tramo recto dunha vía ou dunha
curva desta. 
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5. O miliario na súa dupla condición de monumento e documento

Dentro deste conxunto, verdadeiramente singular, de inscricións viarias de época imperial roma-
na242, un dos problemas de non doada solución ten que ver coa frecuencia, nalgúns casos esaxerada-
mente desigual, que ofrecen os conxuntos de miliarios das diversas vías coñecidas. O contraste entre
os achados establécese por provincias, por rexións e ata por comarcas, en aparencia dotadas de pare-
cidos elementos paisaxísticos. 

Resulta verosímil que a presencia ou ausencia na contorna das calzadas de materia prima ade-
cuada, como o granito, o mármore ou a pedra de gra, condicionara o número de dedicatorias e a isto
se deba que nas vías da meseta tales monumentos sexan escasos. Nembargantes, parecidas ausencias
percíbense no norte de Galicia e Asturias, e sen embargo o granito, a lousa e a calcaria aparecen abun-
dantemente a teor da natureza do zócolo imperante en cada unha das comarcas.

Sorprende, ademais, que dentro dunha mesma vía, que en ocasións discorre a través de dous ou
tres conventos xurídicos diferentes, como é o caso das XVII, XVIII e XIX do Itinerario de Antonino,
nos tramos bracarenses se produza, en ocasións, unha auténtica eclosión de achados e nos lucenses ou
asturicenses unha acentuada ausencia destes. Por outra parte, recorrer ó manido tópico de que canto
máis montañoso e apartado é o tramo viario de que se trate, maior resulta a densidade dos achados,
tan só se cumpre en contadas ocasións, como é o caso da vía XVIII no tramo portugués da Serra do
Gerês, con masivas concentracións de miliarios ó longo de máis de vinte millas sucesivas. Sen embar-
go, non estamos seguros de que tal abundancia sexa debida exclusivamente á súa distancia con rela-
ción ós centros urbanos, xa que nas veciñanzas dos máis próximos, léase Bracara, Forum Limicorum,
etc., a devandita frecuencia mantense nunha proporción semellante. Será preciso, polo tanto, formu-
la-lo problema sen prexuízos e tratar de profundar nas razóns posibles que puideron motiva-la pre-
sencia, ausencia ou frecuencia de tales marcos243.

Un exame superficial do mapa de dispersión dos miliarios do noroeste demostra que as maio-
res concentracións prodúcense ó longo dos tramos viarios pertencentes ó convento bracarense, e isto
tanto no que respecta ós itinerarios da chamada rede oficial como dos camiños secundarios. As dúas
cidades máis significativas deste ámbito administrativo, Bracara Augusta e Aquae Flaviae, aparecen como
epicentros destacados a tal respecto, apreciándose un forte contraste con relación a Asturica e Lucus,

242 Se se quixese compara-lo noso conxunto con outros, pénsese que toda a rexión andaluza só conta con 150 inscricións viarias (Sillières, Voies…, 43),
con 50 toda Suíza (Walser, Die römischestrasse in der Sweiz, Berna, 1967), con 110 Gran Bretaña (R.G. Collingwod e R.P. Wrigt, The Roman
Inscriptions of Britan, Oxford, 1975). Só en Africa Proconsular e Numidia, e dentro dun ámbito xeográfico moito máis extenso, parece superarse a
nosa cifra, non a densidade, cun total, neste caso, de 2.300 exemplares (Chevallier, Voies…, 38); A. Akerraz - M. Lenoir, “Los millières de Volubilis”,
Bull. d’Arq. Marroc., XIV, 1981, 82; J. Marcillet Joubert, “Bornes Millières de Numidie”, Ant. Afric, 16, 1980; P. Trousset, “Les Millières de Chebcka”,
Ant. Afric, 15, 1980. De tódolos xeitos, as 300 que Tranoy (La Galice…, 207-210 e 294-397) asignaba a Gallaecia-Asturia en 1981 vense bastante máis
que dobradas no conxunto que agora ofrecemos dentro da mesma área territorial.

243 De calquera xeito, a frecuencia de concentración de miliarios con que aquí contamos vólvese inusual na área andaluza, onde Sillières, Voies…, 46,
anota só leves concentracións de dous ou tres.
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onde a frecuencia de achados se enrarece extraordinariamente. Se isto é así, cabería, en principio, atribuí-lo
feito a decisións políticas das autoridades de cada convento, posto que as constantes ambientais relativas
á conservación ou destrucción de tales monumentos foron semellantes para tódalas comarcas ó longo
da historia. Sen embargo, as cousas non resultan así de doadas, dado que no amplo sector sudoriental
do convento bracarense, no medio da vía XVII, os achados de miliarios resultan sumamente esporádicos,
en contraste co que acontece na metade setentrional deste mesmo convento xurídico.

Por outra banda, se ben se comprende que as autoridades conventuais dun determinado momen-
to histórico puideron ser máis celosas na honra do emperador do momento, non se entende que tan
acentuada desigualdade no número de dedicatorias puidera manterse ó longo de todo o período roma-
no, pois interveñen factores locais moi diferentes en cada un dos períodos. 

Cumpriría atribuír entón tales diferencias ó maior ou menor celo con respecto á erección de
monumentos viarios das civitates, que contaban con territorios por onde transcorrían as vías, que en
tal hipótese serían, en definitiva, as responsables de erixi-los marcos honoríficos ós distintos empera-
dores, previa recepción dun texto común por parte das autoridades de cada convento.

E, efectivamente, a frecuencia ou non frecuencia de inscricións viarias parece axustarse nalgunhas
ocasións ó territorio de tales populi, non só ó longo das grandes calzadas senón tamén, por exemplo,
nas vías secundarias que derivan de Aquae Flaviae cara ó norte a través das terras ourensás actuais. Non
obstante, trátase dunha hipótese de difícil confirmación, posto que as evidencias non son tantas nin
tales como para fundamentar un criterio verdadeiramente científico.

Cómpre preguntarse, incluso, se o amolloamento das rutas romanas se produciu ó longo de
tódalas súas millas ou soamente nalgunhas estratexicamente situadas. A resposta non resulta sinxela e,
se nos atemos ó exemplo arriba aludido da vía XVIII ó seu paso pola Serra do Gêres, a primeira das
hipóteses resultaría a máis probable, polo menos nesta ruta concreta. Sen embargo, se se ten en conta
a rareza de miliarios doutras moitas e de que, aínda así, a súa escaseza relativa adoita concentrarse en
determinadas millas, nas que con frecuencia se agrupan varios exemplares, pensar na segunda das hipó-
teses non resulta de todo desatinado. Ademais, de existir concentracións de miliarios en tódalas millas
como as da Serra do Gêres e outros lugares, deberían conservarse moitísimos máis vestixios posto que
o seu reemprego como material de construcción se adecúa case exclusivamente á función de soporte,
marco terminal ou poste de peche, e por iso destinado a permanecer.

Por outra parte, os capita viarum ós que os miliarios fan referencia, son, en xeral, as capitais do con-
vento xurídico. Nembargantes, núcleos poboacionais de segunda orde, en todo caso mansións das gran-
des rutas, como Ad Aquas (Aquae Flaviae), Tude, Cale e posiblemente Petavonium, e a misteriosa Caese
do territorio dos Zoelas, son tidas tamén como capita en miliarios pertenecentes a esa mesma vía princi-
pal244. No que respecta ós fines viarum, só en dous miliarios da vía nova se fai alusión a eles (nos. 238 e
513). Nun deles, existente en Braga, menciónase a lonxitude total da vía entre Bracara e Asturica; noutro,
o de San Justo de Cabanillas, alúdese á via nova como “...ab Asturica Bracaram facta”.

244 Xa Sillières, Voies…, 56, dando por boa a opinión anterior de Pekary, Untersuchungen..., 147, afirma que poden ser capita viarum unha cidade prin-
cipal, unha capital de civitas ou un nudo viario. 
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5.1. O miliario como monumento

Pequeno ou grande, calquera que sexa o seu tamaño, o miliario adoita se-lo monumento máis
repetido dunha vía. Por outra parte, neste amplísimo sector é o granito a materia prima case exclusi-
va empregada na súa execución, resultando as rochas metamórficas, como a lousa, a pedra gra, e a cal-
caria, meramente testemuñais. Emprégase granito, en ocasións, en lugares onde non existe, polo que a
hipótese do traslado de soportes perfectamente ultimados, aínda que desprovistos de inscrición para
non danala, dende considerables distancias, adquire cada vez máis verosimilitude. En todo caso, a cren-
za de que existiron canteiras-talleres de miliarios en determinadas millas vese confirmado no lugar da
Volta do Covo, Serra do Gêres, onde é posible aínda contempla-los cascotes exteriores dun gran blo-
que do que se extraeron varios postes cuadrangulares que pacientemente foron convertidos despois en
cilindros. Algún deles, semidesbastado e rexeitado posteriormente por deficiente, fica aínda no lugar.
Por suposto que, nos lugares onde abunda o granito, resulta verosímil que cada dúas ou tres millas
existira unha canteira co fin de evitar transportes innecesarios e ata penosos, cando se trataba de milia-
rios de gran tamaño. Desta forma é posible, aínda hogano, descubri-lo parentesco existente entre o
gran do soporte de certos miliarios cos af loramentos graníticos da contorna onde se sitúan.

Nembargantes, cando as canteiras graníticas eran escasas, pouco adecuadas ou afastadas, impú-
ñase o traslado de miliarios dende un taller común, o que non resultaba especialmente gravoso cando
se trataba de miliarios de reducidas dimensións245.

O miliario tipo, preferentemente de datación altoimperial, é de execución máis esmerada, ofre-
cendo, polo común, un perfil cilíndrico bastante perfecto na súa superficie visible, así como na base
un cepo perimetral saínte, a penas desbastado, para enterrar. 

No que se refire ás dimensións exactas, nin sequera para os altoimperiais poden establecerse
regras fixas, pois mentres algúns chegan a alcanza-los tres metros con vintecinco cm (nº. 156), outros
a penas superan o metro e medio246. Nisto deberon intervi-las dimensións do bloque aproveitable máis
cá categoría do emperador honrado no epígrafe.

En todo caso, e salvo contadas excepcións, só detectables nas grandes calzadas, os miliarios de
datación baixoimperial non só carecen da preceptiva milla, por outra parte ben visible nos seus com-
pañeiros altoimperiais, senón que, ás veces, ofrecen un aspecto externo bastante máis degradado.
Frecuentemente desaparece o toco para o afirmado, empréganse fustes de soportes cilíndricos proce-
dentes de derrubamentos de construccións civís, redúcense as dimensións ata límites inverosímiles e

245 Compróbase, entre outros moitos casos, esta circunstancia nos miliarios de Petavonium (hoxe existentes en Fuentencalada) (nos. 130 e 131), que, sendo
de granito de excelente calidade, foron importados dende canteiras máis occidentais, xa que na zona non existe granito ningún. 

246 Sillières, Voies..., 47, ofrece dimensións semellantes para Andalucía, resultando un de 2’90 m de altura por 0’70 de diámetro, o máis monumental.
Pero tamén alí os altoimperiais son de mellor factura que os baixoimperiais. 
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descóidase extraordinariamente a redondez, chegándose, en ocasións, a formas case prismáticas, trape-
zoidais ou mixtas. Por outra parte, non é infrecuente que determinados miliarios aparezan regravados
á maneira dun palimpsesto, cando non son reutilizados, ó seren invertidos para recibir no extremo
oposto unha inscrición viaria diferente247.

Como xa se apuntou, a partir do século III, pero sobre todo durante o século IV, proliferan,
especialmente no interior do convento bracaraugustano, as vías secundarias f lanqueadas por miliarios
da época. Trátase de epígrafes simplemente honoríficos, posto que en ningún dos casos aparecen mar-
cadas as preceptivas distancias. Por outra parte, xunto ós miliarios elaborados á maneira tradicional,
coa súa forma cilíndrica e as súas dimensións notables, aparecen outros que non teñen de miliarios
máis que o texto epigráfico xa que aproveitan soportes das máis variadas formas e tamaños, en oca-
sións ridículos248.

En calquera caso, os miliarios do noso grande sector, rexos e impoñentes en bastantes ocasións249,
distan de constituír obras de arte250 e nin sequera se ven adornados con símbolo ningún, excepto pal-
mas da victoria gravadas nalgúns de Constantino e os seus fillos.

5.2. O miliario como documento

Pero, á parte da súa función monumental, o valor principal dos miliarios radica no seu carácter
de documentos da época en que cabe enmarcalos. Sorprende, sen embargo, a este respecto, que unha
gran parte dos cilindros do noso sector, máis dunha terceira parte, carezan da acostumada inscrición;
moito máis se o seu achado se produce, en non poucas ocasións, á beira mesma da vía que no seu
momento balizaban, frecuentemente in situ, e non nos posibles talleres ou canteiras que poderían
denotar atoparse nun proceso de elaboración ou esperando un destino concreto251.

Por isto, e ó igual que sucede cos doutras rexións do Imperio, a única explicación plausible con-
sistiría en que deberon recibir unha inscrición pintada, por outra parte susceptible de ser substituída, sen
necesitarse outro soporte, cada vez que o novo emperador subía ó trono. En moitos destes miliarios, o

247 O mesmo fenómeno na Bética, segundo Sillières, Voies…, 47.

248 O mesmo en Andalucía, segundo Sillières, Voies…, 48.

249 Traemos a colación especial os números que sustentan o teitume do pórtico da ermida de São Bartolomeu de Antas, en Terras de Coura (Portugal),
consistentes nuns cilindros de máis de tres metros de altura e un diámetro superior ós 70 cm. Aínda máis monumental debeu ser un procedente dos
arredores de Ponte de Lima, achado en postes e conservado actualmente no Museu Arqueológico Nacional de Lisboa, cunha altura constatada de
3’25 m e un diámetro que debeu superar os 70 cm (nº. 156). Trátase do cilindro miliario, tal vez, máis monumental do Imperio despois do de Vallone-
Ville, na Galia, que posúe 4 metros de altura, pero para iso susténtase sobre unha base de cinco gradas (A. Grenier, cit., 70).

250 A semellanza de como debeu se-lo miliarium aureum de Roma, ou consta claramente para outros exemplares, como o de Leptis Magna (Libia), ben
labrado e ornado cunha fermosa cartela en relevo (H. Bender, Römische Strassen..., 5). Por outra parte, no conxunto dos da Bética, tan só os textos
de dous deles se achan enmarcados por sinxelas molduras como única decoración (Sillières, Voies…, 52).

251 Miliarios anepígrafes, ás veces agrupados, aparecen ó longo de tódalas vías. Un dos casos máis notorios, fóra das nosas fronteiras, é o referido a
Champlieu, con tres exemplares anepígrafes xuntos, que deberon estar pintados (A. Grenier…, 60, cit. a Albertini, CR Acad Insc., 1919, 46 ss.).
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seu campo epigráfico aparece, incluso, mellor alisado có dos seus compañeiros gravados. Por outra parte,
atrevémonos a afirmar que a maioría dos desta clase son atribuíbles ó Baixo Imperio, xa que abundan
extraordinariamente nas vías secundarias, que teñen un amoreamento, polo menos dentro do noso sector
de estudio, non anterior ó reinado de Caracalla. Esta posibilidade vén avalada, ademais, polo feito de que
todas ou a maioría das inscricións viarias gravadas estiveron repintadas, en xeral con tintura de cor siena,
segundo pode comprobarse aínda nalgúns vestixios conservados (nos. 329, 369, etc.). Pero, se se repintaban
despois, ¿por que non marcalos previamente e de maneira provisional, por parte do cuadratario do epí-
grafe, con idéntico pigmento, facilitando desta forma a posterior acción do lapicida? Agora ben, en moi-
tos casos ese deseño previo converteríase no definitivo ó se demorar indefinidamente a súa gravación.
Desta maneira, ó desaparece-los últimos vestixios da pintura, o miliario converteríase nun anepígrafe. Iso
explicaría, ó noso modo de ver, a existencia de tantos miliarios sen inscrición recoñecible na actualidade.

Por outra parte, a calidade dos epígrafes gravados sobre os miliarios garda ordinariamente unha
relación estreita coa súa categoría monumental, resultando moito máis coidada nos de datación altoim-
perial. Nestes acostuma observarse unha rigorosa distribución de liñas, espacios e marxes, que o cua-
dratario do momento elaboraba pacientemente antes de ser autorizada a gravación. E aínda nesta son
perceptibles, ás veces, nos ben marcados trazos rectilíneos, incisións perfectamente angulares na súa
base, que demostran tanto a pericia do gravador como o emprego dun instrumento perfectamente afia-
do. En cambio, en moitos dos miliarios do Baixo Imperio a distribución do texto epigráfico faise fre-
cuentemente a ollo, resultando disposto, en ocasións, a modo de inscrición helicoidal, de dificilísimo
tratamento á hora de aborda-la súa interpretación, como é o caso do miliario de Ganceiros (nº. 426).

Son frecuentes tamén nos miliarios baixoimperiais os erros ortográficos, mesmo a omisión de
letras ou o cambio destas fronte ó coidado observado nas gravacións do Alto Imperio. Opinamos por
isto que ou a gravación dos elaborados textos áulicos procedentes das oficinas conventuais encomen-
douse a descoidados canteiros analfabetos ou confiouse a iniciativa e o proceso total das dedicatorias
a indíxenas máis ou menos romanizados, se ben cun coñecemento deficiente do latín, co que resultan
moito máis espontáneas se se comparan cos estereotipos áulicos das inscricións altoimperiais, cuns tex-
tos procedentes das especializadas oficinas conventuais ou provinciais.

En calquera caso, as inscricións miliarias ofrecen un precioso material para todo tipo de deduc-
cións históricas. Contribúen, en primeiro lugar, a fixa-la cronoloxía, non só do monumento mesmo,
a súa erección, as súas fórmulas, os personaxes que menciona, deducibles do texto mesmo, senón
tamén da paleografía das letras coas que está gravado este texto, chegando, en ocasións, a constituír
un bo referente de cronoloxía relativa para outras inscricións de datación descoñecida.

Outro dos aspectos que veñen a aclara-las inscricións dos miliarios é o referente á implantación
do hábitat romano no noso extenso noroeste, tanto no que se refire ós miliarios das vías oficiais como
sobre todo no que atinxe ás de iniciativa comarcal ou local, de tal maneira que os camiños antigos
determinaron, en boa medida, a organización do espacio antigo252. Non se abren vías romanas se non
existen centros urbanos que comunicar e, por outro lado, o paso dunha ruta implementa o número

252 Sillières, Voies…, 255.
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de núcleos de habitación. De calquera maneira, a progresiva aparición de miliarios pertencentes a rutas
secundarias, sobre todo na Gallaecia interior, vén a confirma-lo coidado que as autoridades de certos
núcleos urbanos importantes tiveron na súa apertura e mantemento, feito que só indirectamente se
notaría de non existir estes monumentos253.

Máis problemático resulta mante-lo binomio número de miliarios>actividade económica, espe-
cialmente mineira, no que se refire a este gran sector, como comunmente se sostivo por parte dalgúns
historiadores254. A dificultade radica en que é precisamente nos territorios onde se supón que estive-
ron os principais metalla onde os miliarios escasean máis, salvo, tal vez, no hinterland de Aquae
Flaviae. Non existen, que saibamos, na rexión de Três Minas e Jales, a pesar de que algún viaducto da
época detectaría o paso de, cando menos, unha vía romana, documentándose soamente rarísimos
exemplares nas súas inmediacións. Tampouco son abundantes nas vías que discorren próximas ás
Médulas e están ausentes totalmente das concas auríferas da Asturia Transmontana. E se isto resulta
válido para os miliarios do Alto Imperio moito máis será con respecto ás abundantes mostras de data-
ción baixoimperial, unha época en que, segundo a communis opinio, xa estas minas se atopaban esgo-
tadas ou, polo menos, fóra de producción.

Opinamos que a multiplicación das rutas do noroeste e, en consecuencia, a dos seus miliarios ten
moito máis que ver coa construcción de vías da rede ordinaria, coa reparación puntual das calzadas, coa
urbanización do medio rural e, incluso, co simple exercicio de propaganda imperial ca cos fenómenos
de reactivación económica. Por suposto, as vías XVII e XIX inícianse, a teor dos miliarios que as balizan,
no reinado de Augusto e conclúense posiblemente no de Claudio, xa que dos reinados de Nerón e dos
Flavios non existe testemuño ningún, nin sequera de reparación. En cambio, volven posuír miliarios
Traxano e Adriano, épocas durante as que se constrúen pontes e volven repararse trazados e pavimentos.
Atópanse ausentes da súa mención Antonino, Marco Aurelio, Cómodo e mesmo Septimio Severo, para
eclosionar con nova forza nos tempos de Caracalla e Macrino, declinar con Heliogábalo e Alexandre
Severo e facer novamente acto de presencia masiva con Maximino255 e moito menos con Decio. Despois,
ata Probo, Caro e Carino, non volven mencionarse máis emperadores para, a continuación, e ó longo
do século IV, reiterarse nestas vías as dedicatorias a Maximiano, Maximino Daia, Constancio I, Constan-
tino e sobre todo os seus fillos e parentes, incluído Xuliano. Parece como se, cando menos para o Alto
Imperio, existise unha alternancia entre as series de emperadores que se ocupan da construcción e da
reparación das vías e os que non o fan, o que viría a indicar que as vías se repararían cada certo núme-
ro de anos, nos momentos en que resultaban inservibles para o tránsito do cursus publicus. Serían, polo
tanto, simples necesidades de tránsito e non fenómenos de reactivación económica os que condiciona-
rían o arranxo das calzadas e, polo tanto, a erección dos correspondentes miliarios. 

253 Nembargantes, Sillières, Voies…, 821, sostén que as grandes vías romanas foron sempre eixos políticos e administrativos, non tendo inf luencia nota-
ble sobre o desenvolvemente dunha das rexións máis ricas do imperio romano, a de Andalucía.

254 Recentemente J. M. Caamaño Gesto, “Los miliarios del siglo IV en Galicia”, Congreso Internacional La Hispania de Teodosio. Segovia 395- 1995.,
Segovia (Sek), 1997, 408 ss.; J. M. Solana - L. Sagredo, “La política edilicia viaria imperial en la Hispania del siglo IV a.C.”, mesmo congreso, páx.
255 ss. En realidade, trátase dun simple reconto sen reduccións verdadeiramente históricas.

255 Moito se falou sobre o carácter eminentemente honorífico dos miliarios de Maximino, dadas as súas ocupacións bélicas. Sen embargo, a xulgar polo
texto dos seus miliarios “...vias et pontes vetustate conlapsas...”, parece tratarse de melloras reais das calzadas executadas polos seus eficientes lega-
dos, facendo intervir directamente ós recrutas do exército na súa reparación (CIL, V, 7587).
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Capítulo II

MILIARIOS DA CIDADE DE BRAGA 
DE VÍA INDETERMINADA

É probable que, alomenos cando se compuxo a parte grosa do Itinerario de Antonino, fose xa
Bracara capital da Gallaecia baixoimperial, como tamén se comproba por outros indicios1. Nada de
estrañar, polo tanto, que a organización das vías oficiais do noroeste se fixese a partir de Bracara e
tivese como destino Asturica. Pola contra, as calzadas que puideramos denominar interprovinciais, ou
de gran radio, fanse arrincar de Asturica. 

Impórtanos agora, debido ó seu interese epigráfico, sobre todo, as primeiras, xa que tenciona-
mos examinar, artellándoos topografica e cronoloxicamente arredor do seu percorrido, o conxunto de
miliarios que pertenceron a cada unha. Como se verá nos grandes apartados que seguen, a riqueza epi-
gráfica é tal, polo menos en catro delas, que se fixeron merecentes doutros tantos capítulos específi-
cos, algún de notable extensión. 

Agora ben, antes de inicia-lo estudio seriado de tales monumentos organizados por vías, paré-
cenos imprescidible tratar, nun apartado previo e específico, dos numerosos miliarios, máis de cincuen-
ta, que, procedentes dos distintos percorridos viarios que saían da cidade, se achan depositados en
Braga sen poder ser atribuídos con certeza a ningunha vía concreta. ¿Causa? As inquedanzas dalgúns
prelados e nobres bracarenses pola salvación do patrimonio2. A intención era boa, pero a metodolo-
xía empregada bastante inadecuada, incluso para os tempos en que Argote escribe3, e moito máis para
a nosa época. Vexamos. 

1 Wess., 377, 7-8. 

2 Bo resumo historiográfico en Carvalho da Silva, Elementos…, 67 ss. 

3 “Não há dúvida que é mui digno de louvar o cuidado, que este prelado (refírese a don Diogo de Sousa) teve na conservação destes monumentos,
mas desejáramos, que nos tivesse deixado lembrança do lugar onde primitivamente estavão os tais padrões... se bem dizem que a maior parte dos
tais padrões foram conduzidos da via militar que corria pelo Gerez” (Contador de Argote, Memórias…, 620).
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4 D. Peres, História de Portugal, vol. I, Barcelos, 1928, 243 ss. (cit. Carvalho da Silva, Elementos…, 67).

5 Matos Ferreira, Thesouro…, 20 ss.

Fig. 7. O campo de Santana, en tempos de Argote, cos 12 miliarios fincados ó redor da capela.

Movido, sen dúbida, pola atmosfera renacentista tardía de admiración polos antigos monumen-
tos romanos, que lle tocou vivir “...em 1506, D. Diogo de Sousa reuniu [muitos] miliarios no campo
da Vinha, depois passados para o campo de Santana, mais tarde para o Largo das Carvalheiras, junto
à capela de S. Sebastiao, e finalmente para o museu que ostenta o nome do grande prelado quinhen-
tista”4 . Pola súa vez, o P. Matos Ferreira puntualiza, no século XVIII, que debido ó furto de miliarios
da Xeira, sobre todo que realizaban os habitantes das aldeas por onde aquela pasaba, “…o illustrissimo
senhor Arcebispo Primaz de Braga Dom Diogo de Sousa colocou os que pode no campo de Santa
Ana, dos quais a maior parte forão trazidos das vizinhanzas de Braga, porque este insigne Prelado,
vendo em seu tempo que todos os padrões hião pella Geyra padecendo ruyna, e que com ela facil-
mente se podía escurcer de todo a memoria de tão preclara antiguidade, conduzio os que pode para
Braga, para que postos nesta cidade, estivesen seguros da ruyna, e roubos que padeciam, e com estes
poucos se conservasse a antiguidade de Braga, e da Geyra; porem, como o tempo consome tudo, não
foy bastante esta diligencia para que deixase de causar tambem nelles algũa ruyna, lançandoos a todos
em terra, athe que chegou o ano de 1723, tempo em que em Braga governava o ilustrísimo Senhor
Arcebispo Primaz Dom Rodrigo de Moura Telles, Prelado em tudo magnánimo, o qual levado do gran-
de desejo de que em Braga lhe não ficase nada que aperfeiçoar, os mandou erigir com magnifiocen-
cia sobre alicerces e pilares pondo todas súas inscrições em letras de ouro…”5 (fig. 7). Pero é nunha ins-
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crición sobre columna, contemporánea dos feitos, que
se conserva en Braga, onde se fai mención gloriosa deste
acontecemento puntualizándose expresamente que as
letras dos vellos epígrafes foron avivadas con sumo coi-
dado6 (fig. 8).

Algo achega tamén ó traslado realizado de milia-
rios da Xeira, por mandado doutro arcebispo pouco
mencionado, don Agustín de Castro, dende Carrazedo
de Amares, o marqués de Montebelo “porque doze gran-
des colunas con inscripciones dellos rodeavam la Iglesia
de Carrazedo adonde este solar está. Dos permanecen
allí, i los diez en la ciudad de Braga en el campo, ó plaça
de Santa Ana para adonde Francisco Machado da Silva
Abuelo del Marqués de Montebelo, concedió que las
hiziesse mudar el Arçobispo Don Fray Agustín de
Castro (1537-1609)”7. Esta moda de rodear algúns peque-
nos santuarios cunha ducia (número bíblico) de milia-
rios debidamente dispostos repítese en Braga arredor da
capela de Santa Ana, onde, aínda en 1758, “doze colu-
nas com seus letreiros dourados” rodeaban a ermida8.

Do que tampouco ninguén ten falado é doutra
ducia de miliarios achados en 1917 durante o desterro
para as obras do novo hospital, que en realidade nunca
chegou a construírse, dos que primeiro se fan eco os xor-
nais da época e Wickert estudia en 1933 con motivo da
homenaxe a Martins Sarmento celebrada en Guimarães9.
Ningún dos actualmente conservados se identifica con
aqueles, polo que teremos que pensar que a actividade
coleccionadora de miliarios desenvolvida en Braga foi
multiforme e diversificada. Nesta mesma liña apuntan os
achados modernos de cilindros en predios da nobreza. 

6 “Illustrissimus et excellentissimus DD Rothericus de/Moura telles Hispaniarum/primas maiestatis regiae astatus/consilio Bracharae Augustae/
Dynastes et ampliator/romanorum imperatorum/columnas ob temporis iniu/riam vetustate conlapsas/ab imis erutas fundamentis/denuo erexitac res-
tituit/characteristica inscriptio/num elementa obscuritate/involuta et pene illisa pror/sus elucidavit: et ad clario/rem posteris notitiam tras/funden-
dam novis characteri/bus marmore fideliter in/cisis iuxta basilicam B. V. /matri dicatm hoc monu/mentum perpetuo duratu/rum instaurari et ser-
vari/praecepit. Pontificatus sui/anno XXI. salutis humanae/M. D. C. C. XXV” (cit. Carvalho da Silva, Elementos…, 69). 

7 Marqués de Montebelo, Memorial del Marqués de Montebelo, 1642, 181 ss. (cit. Carvalho da Silva, Elementos…, 70). 

8 Contador de Argote, Memórias…, 621. Sobre unha historia máis detallada dos sucesivos traslados dos miliarios bracarenses, E. Moreira, “Os cipos
romanos de Braga”, Revista de Historia, nº. 13, 1915, 89 ss. 

9 Wickert, “De nonnullis miliariis bracarensibus”, Homenagem a Martins Sarmento no centenário do seu nascimento (1833-1933), Guimarães, 1933.

Fig. 8. Columna conmemorativa de regravación
dos epígrafes dos miliarios existentes 
arredor da capela de Santa Ana.
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En todo caso, parece que ningunha das grandes vías que partían da cidade se mantivo allea a
estas depredacións, resultando imposible atribuír a calquera delas cilindro ningún pertencente a un
emperador que posúa dedicatorias en varias. Só resulta doado deducir, do contexto xeral, que os milia-
rios da dinastía xulio-claudia son exclusivamente atribuíbles ás vías XVII e XIX e os da dinastía f lavia
á XVIII, sen excepción; pero, a partir dos Antoninos, calquera delas pode se-la destinataria, atendendo
á diversificación que se produce da actividade edilicia. 

Corpus dos monumentos viarios mobles

A razón de referirnos a monumentos, e non só a epígrafes, provén de que existen actualmente
multitude de miliarios que posuíron probablemente inscrición pintada, a cal perderon co paso do
tempo. Conservan cos epigrafados a característica común de constituír monumentos específicos para
baliza-lo transcurso das vías. Referirémolos por vías, segundo a antigüidade destas e, xa en cada vía,
seguindo a orde crecente das millas que lles son propias. Por outra parte, dentro de cada unha das
millas, seguirase a sucesión dos emperadores segundo a antecedencia, aplicándose ó conxunto dos
monumentos un número de orde que transcenderá os límites de cada capítulo.

Na representación gráfica dos distintos miliarios diferéncianse os epigrafados dos anepígrafes,
segundo posúan cor, no primeiro caso, e gris, no segundo. Por outra parte, nas tres grandes vías con
percorrido máis detallado, orixinariamente sobre planos 1/25.000 (na realidade reducidos a escala
1/50.000), unha pequena frecha encárgase de sinala-lo senso do percorrido. Á beira do trazado sitú-
anse os miliarios dotados do correspondente número de orde. Sen embargo, no caso dos de Braga a
súa distribución resulta sinxelamente aleatoria.
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1.- Augusto

a: 83 cm. Ø: 56 cm. l: 8>10 cm.

Características externas

Miliario dado a coñecer no ano 1967 como atopado no
pazo dos Cunhas Sotomaiores, situado na Praza do
Conselheiro Torres e Almeida da cidade de Braga e reutili-
zado como base dun piar. Na actualidade atópase deposi-
tado no Museu D. Diogo de Sousa da mesma cidade, co
número de inventario 68992.

Fragmento superior dun cilindro de granito de gran de
mediano tamaño, abondo danado xa que amosa un burato
rectangular no seu extremo superior e claros indicios de
fractura na súa parte inferior, onde adquire unha forma
practicamente rectangular; tamén mostra numerosas
esmoucas que afectaron a algunha das letras da inscrición.
O epígrafe atópase incompleto, conservándose na actuali-
dade só catro liñas del.

Bibliografía
Correio do Minho 27-09-1967; Ribeiro da Cunha, A

cuarta..., 121-122.

Interpretación

Anotacións
Ribeiro da Cunha considerou no seu momento que este

miliario pertencía a Traxano, cando en realidade é de
Augusto, sendo atribuíble polo tanto á vía XIX, a xulgar pola
potestade imperatoria e número da potestade tribunicia de
Augusto.

Imp(erator) · caesar · Divi · f(ilius)
Aug(ustus) · pont(ifex) · maximus.
imp(erator) XX c[o(n)s(ul) XIII].
trib(unicia) · potes(ate)[XXXIV... . . . .

pater · patriae...]

O emperador césar Augusto, fillo do divino (Xulio), pontífice
máximo, tendo o vixésimo imperium, o cuarto consulado e a tri-
xésimo cuarta tribunicia potestade, pai da patria.

a. 11 d.C.
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2.- Tiberio

a: 130 cm.  Ø: 54>56 cm. 
l: 7>10 cm.

Características externas
Atopábase no século XVIII no xardín do pazo arcebispal

de Braga. Pero xa en tempos de Capela, a finais do século
XIX, foi desprazado ó Paseo das Carvalheiras. Na actuali-
dade atópase depositado no Museu D. Diogo de Sousa
(Braga) co número de inventario 66492.

Columna de granito de gran fino, ben cilindrada. Está
rachado na parte superior, afectando este accidente a parte
da primeira liña da inscrición, a cal se atopa ben conserva-
da, desenvolvéndose en seis liñas, aínda que hai claros
indicios de regravación. 

Bibliografía
Argote, De Antiquitatibus..., 280;  Memórias..., II, 622-

623; CIL, II, nº. 4749; Capela, Os miliários..., nº. 2, 89. 

Interpretación

Anotacións
Dedicado ó emperador Tiberio e datado no 32-33 d.C.,

cando transcorría a súa trixésimo cuarta potestade tribuni-
cia.

Sinala a milla catro dende Braga, podendo pertencer,
coma o anterior, ou ben á vía XVII ou ben á vía XIX.

[Ti(berius)] caesar di[vi Aug(usti) f(ilius)]. . . . . .
divi · Iuli · nepos · aug(ustus)

pont(ifex) · maximus imp(erator)
VIII · consul · V tr(ibunicia) · potest(ate)

XXXIV ·[a] Bracaraug(usta)
[m(ilia)  p(assuum)] IIII

O césar augusto Tiberio, fillo do divino Augusto e neto do divi-
no Xulio, pontífice máximo, emperador pola oitava vez, co quin-
to consulado e a triséximo cuarta potestade tribunicia. Catro
millas dende Braga.

a. 32 d.C.
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3.- Claudio

a: 228 cm.  Ø: 60 cm. 
l: 9>11 cm.

Características externas
Forma parte do conxunto de miliarios que foron traslada-

dos polo arcebispo D. Diogo de Sousa no século XVI ó cha-
mado Campo de Santa Ana da cidade de Braga. Na actuali-
dade atópase depositado no Museu D. Diogo de Sousa
(Braga) co número de inventario 66592.

Columna excelentemente elaborada sobre bloque de
granito de boa calidade. Atópase completo se ben rachado
en dous anacos de 76 cm e de 152 cm respectivamente, cir-
cunstancia que afectou á inscrición. O epígrafe atópase, en
xeral, en bo estado de conservación, desenvolvéndose en
oito liñas, con letras regulares e ben definidas, o que per-
mite a súa fácil lectura. Advírtense, con todo, claros indicios
de regravación.

Bibliografía
Argote, Memórias..., III, 18-19; CIL, II, nº. 4750; Capela,

Os miliários..., nº. 6, 97.

Interpretación

Ti(berius) · Claudi<us> caesar
augustus

germanicus
pontifex · max(imus)

imp(erator) · V · co(n)s(ul) III.     .      . . .
tribunicia · potes. . . . . .

tate · III · p(ater) · p(atriae) [a] Braca[ra Aug(usta)
m(ilia)] p(assuum) IV

O césar augusto Tiberio Claudio, xermánico, pontífice máximo,
coa quinta potestade imperatoria, o terceiro consulado e a ter-
ceira tribunicia potestade, pai da patria. Catro millas dende
Bracara Augusta.

a. 43 d.C.
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Anotacións
Datado no ano 43 d.C., que é cando coinciden o quinto

imperio, o terceiro consulado e a terceira potestade tribunicia
deste emperador. Os indicios de regravación percíbense
sobre todo na primeira liña, non só polo contraste evidente

entre as catro primeiras letras e as últimas da palabra Caesar
senón tamén no remate en dativo de Claudio, cando a orixi-
naria debería facerse en claro nominativo, do mesmo xeito
que no resto dos nomina imperiais. Sinala a milla 4 dende
Braga, podendo pertencer, tanto á vía XVII como á XIX.

4.- Nerva

a: 250 cm.  Ø: 60>62 cm.
l: 9>11 cm.
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Características externas
Pertencente ó grupo dos existentes no campo de Santa

Ana, alí levados por obra do arcebispo D. Diogo de Sousa,
atópase na actualidade depositado no Museu D. Diogo de
Sousa (Braga) co número de inventario 66392.

Columna de granito de gran fino, ben cilindrada e com-
pleta. Amosa unha inscrición que se desenvolve na parte
superior do cipo, con letras claramente regravadas e outras
que a penas chegan a intuírse.

Bibliografía
CIL, II, 4751; Capela, Os miliários..., nº. 14, 110.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Nerva e datado entre os anos 96-98 d.C.,

cando este emperador recibe o terceiro consulado. O epí-
grafe non debería atoparse en moi bo estado de conserva-
ción no intre do regravado, posto que as letras que sobre-
saen coa  nova inscrición redúcense a menos da metade.

[Imp]
erator Nerva. .

[ge]r(manicus) aug(ustus).    
trib(unicia) pot(estate). . .

co(n)s(ul) III
p(ater) p(atriae). .    

O emperador Nerva, xermánico, augusto, gozando da tribunicia
potestade e do terceiro consulado e sendo pai da patria.

5.- Adriano

a: 250 cm.  Ø: 60>62 cm. l: 9>11 cm.

a. 96 a 98 d.C
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Características externas
Formaba parte dos que existían no século XVI no campo

de Santa Ana, onde foron levados polo arcebispo D. Diogo de
Sousa, posteriormente trasladados ó Largo das Carvalheiras.
Na actualidade atópase depositado no Museu D. Diogo de
Sousa co número de inventario 66392.

Columna de granito de grandes dimensións, cunha ins-
crición completa que se desenvolve en oito liñas, que ocu-
pan 3/4 partes do cilindro. Letras claramente regravadas e
indicios de ser retocado na parte inferior. 

Bibliografía
Cunha, História..., I, 16; Argote, De Antiquitatibus..., 186;

Memórias..., II, 623; CIL, II, nº. 4752; Capela, Os miliários...,
127, nº. 21; Vasco Mantas, A rede..., 411-415.

Interpretación

Anotacións
Datado no 133-134 d.C., período no que Adriano recibiu

a décimo oitava potestade tribunicia.

Marca a milla XIII dende Bracara Augusta. Non sabemos
con certeza a que vía puido corresponder aínda que hai
autores, como Vasco Mantas, que o asocian á XVI.

En todo caso, trece millas supoñen unha distancia de
case 20 quilómetros, o que demostra que a área de recolli-
da de cilindros desta natureza foi máis ampla do que pare-
ce. Interpunción a base de hederae distinguentes.

Imp(eratori) · caesari
Traiano · Hadria[no]

aug(usto)
pontif(ici) · max(imo)

trib(unicia) potes(tate) XVIII
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)

a Bracara Aug(usta)
m(ilia) p(assuum) XIII

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano augusto, pontífice
máximo, coa potestade tribunicia pola décimo oitava vez, cónsul
pola terceira, pai da patria, 13 millas dende Braga.

6.- Marco Aurelio e Cómodo

a: 66 cm. Ø: 47 cm. l: 7 cm.

a. 133 d.C.
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Características externas
Columna descuberta en Braga en agosto de 1904 no

ámbito dunha dependencia utilizada como lagar na quinta
do Conde de S. Martinho, ó sur do Largo das Carvalheiras,
empregada como material de construcción. Na actualidade
consérvase no Museu Martins Sarmento de Guimarães.

É de granito de gran fino, perfectamente cilindrada e
pulida, á vez que incompleta xa que lle falta a parte inferior,
o que afecta á última liña da inscrición.

Bibliografía
Belino, Bracara..., 119; Mendes de Almeida, Nótulas...,

313; Cardozo, Catálogo..., nº. 79.

Anotacións
Existen dúbidas á hora de identificar este cilindro como

un miliario. Semella máis ben tratarse dunha dedicatoria ós
emperadores Marco Aurelio e Cómodo datable, en todo
caso, entre 176 e 180 d.C., cuadrienio en que comparten o
augustado ámbolos dous emperadores.

Podería tratarse, ben dunha dedicatoria conmemorativa,
ben dun monumento da cidade ou o convento xurídico, ou
tamén do comezo do augustado compartido por ámbolos
dous emperadores. Claros elementos de propaganda con-
memorando uns tempos que, había lustros, deixaran de ser
felices.

Interpretación

Saeculo felicis
simo imp(eratorum)

M(arci) Aureli(i) Antoni
ni et

L(ucii) Aureli(i) Commo
di aug(ustorum). . . . .

Ó século felicísimo dos emperadores augustos Marco Aurelio
Antonino e Lucio Aurelio Cómodo.

7.- Caracalla (desaparecido)

Características externas
Segundo Contador de Argote, este fragmento de colum-

na aparecera “abaixo do Convento de N.S. da Conceicão
da Cidade de Braga, no quintal de humas casas, que foran
de João Jacome de Sousa”.

Non se coñece o seu paradoiro.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 634; CIL, II, 4755.

Interpretación

Anotacións
A atribución a Caracalla parece indubidable, explicando

ben a reducción a elementos da súa titulatura as siglas e
palabras que aparecen na primeira liña.

<Imp(eratori) Caes(ari) > divi
Severi [pii fil(io) divi] Marci [Antonini nep(oti)]

Dedicado ó césar emperador, fillo do divino Severo, neto do
divino Marco Antonino.

(Argote, Memórias..., II, 634)

a. 176-180 d.C.
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8.- Caracalla

a: 241 cm.  Ø: 60 cm. l: 7>12 cm.

Características externas

Pertence, así mesmo, ó grupo do campo de Santa Ana,
que mandou xunta-lo arcebispo D. Diogo de Sousa, poste-
riormente trasladado ó Largo das Carvalheiras. Na actuali-
dade atópase depositado no Museu D. Diogo de Sousa de
Braga co número de inventario 66792.

Cilindro de granito de gran groso, ben compactado,
aínda que fragmentado en dous anacos, circunstancia que
afectou á inscrición na súa penúltima liña. As letras son níti-
das e profundamente marcadas, froito da súa regravación.

Bibliografía

Cunha, História..., I, 16; Argote, Memórias..., II, 626; CIL,
II, nº. 4753; Capela, Miliários..., 140, nº. 29.

Interpretación

Imp(eratori) · Caes(ari) · divi · Severi · pii · fil(io) ·
divi · Marci · Antonini · nep(oti)
divi · Antonini · pii pronep(oti)

divi · Hadriani · abnep(oti)
divi · Traiani · Part(hici) · et · divi

Nervae · adnepot(i)
M(arco) · Aurelio · Antonino · pio · fel(ici) · aug(usto)

part(hico) · max(imo) · brit(annico) · max(imo) ·
germanico · max(imo)
pontifici · max(imo)

trib(unicia) · pot(estate) · XVII · imp(eratori) · III. . .
co(n)s(uli) · IIII · p(atri) · p(atriae) · proco(n)s(uli). . . . .

Ó emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino Severo
pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do divino Antonino
Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do divino Traxano pár-
tico e do divino Nerva; pío, feliz, augusto, pártico máximo, bri-
tánico máximo, xermánico máximo, pontífice máximo, coa
potestade tribunicia pola décimo sétima vez, emperador pola ter-
ceira e cónsul pola cuarta, pai da patria e procónsul.

a. 213 d.C.
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Anotacións
A intensa política viaria deste emperador no decurso da

súa décimo sétima potestade tribunicia, ano 214 d.C., ob-
sérvase nas moitas inscricións deste xénero da zona. A

regravación foi coidadosamente efectuada, xa que non se
observan incorreccións, pero salta á vista pola súa inmode-
rada profundidade na superficie do cilindro.

9.- Caracalla

a: 75 cm. Ø: 60>64 cm. l: 9 cm.

Características externas
Segundo Contador de Argote, atopábase no xardín do

pazo arcebispal de Braga. En tempos de Capela estaba ins-
talado xa no Largo das Carvalheiras. Na actualidade atópa-
se depositado no Museu D. Diogo de Sousa (Braga) co
número de inventario 66892.

Fragmento superior dun miliario de granito de gran me-
dio, ben cilindrado. Amosa unha fractura en diagonal, que
corta o campo epigráfico, ademais de acharse rebaixado en
boa parte da súa superficie, o que lle afecta, en boa parte,
á inscrición.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 632; CIL, II, nº. 4754; Capela,

Miliários..., 141, nº. 30.

Interpretación

Anotacións
Non contamos con ningún elemento para datalo nun ano

concreto xa que só conservámo-la parte da inscrición onde
se desenvolve a súa ascendencia familiar. O mandato deste
emperador desenvolveuse entre o 211 e o 217 d.C. A regra-
vación é demasiado ruda para non ser advertida.

Imp(eratori) · caes(ari) · divi · Severi · pi[i] fil(io)
[d]ivi · Marci · Antonini n[ep(oti)]. . . .
divi · Antonini · pii · pr[onep(oti)

d]ivi · Hadriani · abne[p(oti)
di]vi · Traiani · Part(hici) · et
.............................................

Ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino
Severo Pío, neto do divino Marco Antonio, bisneto do divino
Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do divino
Traxano pártico e ...

a. 213 d.C.
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Características externas
Columna do grupo das exis-

tentes no campo de Santa Ana,
levadas alí polo arcebispo D.
Diogo de Sousa e posterior-
mente trasladada ó Largo das
Carvalheiras. Na actualidade
atópase depositada no Museu
D. Diogo de Sousa (Braga) co
número de inventario 67192.

Cilindro de granito de gran
fino, ben executado. Amosa

unha fractura vertical que atravesa todo o campo epigráfico.
A inscrición está completa, enchendo a metade superior do
miliario, se ben a primeira liña, que coincide co bordo supe-
rior do cipo, ofrécese algo mutilada. Claros indicios de
regravación.

Bibliografía
Cunha, História..., I, 17; Argote, Memórias..., II, 624; CIL,

II, nº. 4766; Capela, Miliários..., 159, nº. 41.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Heliogábalo datado no ano 219 d.C., cando

coincide o seu segundo poder tribunicio e o segundo con-
sulado. Sorprende o curso da filiación imperial, xa que
comeza polos parentes máis afastados. Trátase dun dos
pouquísimos miliarios atopados e dedicados a este fugaz
emperador.

Imp(eratori) ca[e]s(ari) di[vi Septimi]. . . . . . .
Severi pii ne[poti divi] Antonini pii

magni filio [M(arco) Au]relio
Antonin[o pio fel]ici aug(usto)

pont(ifici) · ma[x(imo) trib(unicia)] pot(estate) · II
co(n)s(uli) II · proco(n)[s(uli) p(atri) p(atriae]

fortissi[mo]
felicissi[moque]

principi
a Bracara

m(ilia) p(asuum) III

Ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, neto do divino
Septimio Severo Pío, fillo do divino Antonino Pío Magno; pío,
feliz, augusto, pontífice máximo, coa segunda potestade tribuni-
cia e o segundo consulado, procónsul e pai da patria, fortisímo e
felicísimo principe. Tres millas dende Bracara Augusta.

10.- Heliogábalo

a: 260 cm. Ø: 55 cm. 
l: 7>13 cm.

a. 219 d.C.
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Características externas
Cilindro fragmentado

en tres anacos, dados a
coñecer por Argote como
procedentes do campo de
Santa Ana. Na actualida-
de atópanse depositados
no Museu D. Diogo de
Sousa (Braga) cos núme-
ros de inventario 66992,
67092 e 189992.

O 66992 corresponde á parte superior do miliario, amo-
sando un burato circular no seu tope e dúas marcas late-
rais, froito da súa reutilización como peso de lagar.

O 67092 correspondería á parte central do miliario, pre-
sentando unha fractura irregular, coa inscrición tanto na
parte superior como na inferior.

O 189992 identificaríase co tercio inferior do cilindro,
sector da base e, polo tanto, sen inscrición.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 633; III, 17; CIL, II, 4767-68-69;

Capela, Miliários..., 158, nº. 40.

Interpretación

a: 150 cm.  Ø: 60>66 cm. l:7>11 cm.

11.- Heliogábalo

a: 60 cm. Ø: 60>66 cm. l: 7>11 cm.

Imp(eratori) Caes(ari) [divi]. . . . . . .
Septimi Se[veri].

pi[i] nepoti d[ivi An].
tonini pi[i] magni [fil(io)

M(arco) Aur(elio) Antonino
pi]o fel(ici) aug(usto) [pont(ifici) max(imo)]. . . . . . .

trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(uli) II
proc(onsuli) p(atri) p(atriae)

fortissimo feli
cissimoque.

principi

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Magno Antonino Pío, neto do divino Septimio Severo
Pío, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, coa segunda potesta-
de tribunicia e o segundo consulado, procónsul e pai da patria,
príncipe fortísimo e felicísimo.

a. 219 d.C.
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Anotacións
Dedicatoria a Heliogábalo datada, como a anterior, no

ano 219 d.C. cando coinciden o segundo poder tribunicio e 
o segundo consulado deste emperador. Ofrece as mesmas
particularidades que o anterior.

Características externas
Atopábase en tempos de Ca-

pela no Largo das Carvalheiras,
servindo de soporte ó miliario,
CIL, II, 4757, detrás da capela

de San Sebastião. Na actualidade atópase no Museu D.
Diogo de Sousa co número de inventario 67892.

Miliario de granito de gran fino, ben rematado. Epígrafe
moi dificil de ler dada a gran deterioración que sofre.

Bibliografía
CIL, II, 4758; Capela, Miliários..., 247-248, nº. 86.

Interpretación

Anotacións
O epígrafe sufriu unha gran deterioración e soamente se

conserva a parte central da dedicatoria. A lenda só cun gran
esforzo pode reconstruírse.

12.- Maximino e Máximo

a: 148 cm. Ø: 54 cm.
l: 6>9cm.

.............................................

p]ont(ifex) max(imus) trib(unicia)
pot(estate) V imp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul).

[p]roco(n)s(ul) et G(aius) Iulius
[V]erus Maximus

[n]obilissimu[s] caesar
[g]ermanicus [...

...pontífice máximo, investido coa tribunicia potestade, e o impe-
rio por sétima vez, pai da patria, cónsul e procónsul, e Gaio Iulio
Vero Maximo, nobilísimo césar, xermánico…

a. 238 d.C.
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13.- Maximino e Máximo

a: 120 cm. Ø: 62>66 cm. l: 6>10 cm.

Características externas
Atopábase na época de Capela no Largo das Carvalheiras,

xunto á ermida de S. Sebastião, banda leste. Na actualida-
de áchase depositado no Museu D. Diogo de Sousa (Braga),
correspondéndolle o número de inventario 67392.

Cilindro de granito de gran fino, ben rematado pero in-
completo, xa que lle falta a parte inferior, o que afecta á ins-
crición nas súas últimas liñas.

Bibliografía
CIL, II, 4757; Capela, Miliários..., 168-169, nº. 43.

Anotacións
Cilindro dedicado a Maximino e Máximo datado no pri-

meiro semestre do ano 238 d.C., que é cando Maximino
recibiu o título imperial por sétima e derradeira vez.

Repítese en nominativo a coñecida e longuísima fórmu-
la da titulatura imperial deste emperador. Equivocación fla-
grante na abreviatura de cos, con dúas letras sobrantes,
que tratamos de resolver na transcrición.

Interpretación

Imp(erator) Caesar C(aius) Iulius Verus.
Maximinus p(ius) f(elix) aug(ustus) germanic(us)

max(imus) dacic(us) max(imus) sarmatic(us) max(imus)
pont(ifex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) V imp(erator) VII p(ater) p(atriae)

co<ns>(ul) proco(n)s(ul) et C(aius) Iulius Verus.
Maximus nobilissimus caesar ger

manic(us) max(imus) dacic(us) max(imus) sarmatic(us)
max(imus) princeps iuventutis filius d(omini) n(ostri)

imp(eratoris) C(aii) Iuli Veri Maximini p(ius) f(elix) aug(ustus). . .... . . . . . . . . . .
.....................................................

O césar emperador Caio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, coa potestade e
tribunicia pola quinta vez, emperador pola sétima, pai da patria, cónsul, procón-
sul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico
máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo de noso señor o empe-
rador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto...

a. 238 d.C.
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14.- Maximino e Máximo

Características externas
Segundo Argote, este miliario foi exhumado no cemiterio

do arco da capela de Sta. Ana en 1742, no decurso da reedi-
ficación do edificio. Non se coñece o seu actual paradoiro.

Bibliografía
Argote, Memórias..., III, 14; CIL, II, nº. 4759.

Interpretación

Anotacións
A calquera das cinco vías importantes que arrincaban de

Bracara poderíaselles atribuír este miliario, o cal presenta
un segmento de texto inicial que poderiamos suplir, por
coñecido.

...] tempore <vetustatis>
[conlapsos resti]tuerunt [curante

Q(uinto) Dec]io leg(ato) augg(ustorum) [pr(o)pr(aetore)]
a Braca]ra millia p(asuum) III

…mandaron reface-las vías e pontes deterioradas polo paso do
tempo, sendo responsable Quinto Decio, legado propretor dos
augustos, na milla 3 dende Bracara Augusta.

(Argote, Memórias..., III, 14)

a: 70 cm. Ø: 48 cm. l:7>10 cm.

15.- Maximino e Máximo

Características externas

No Museu D. Diogo de Sousa (Braga) atópase inventa-

riado un miliario co número 21293, que procede da rúa Sá

de Miranda número 347, da casa do médico Mario

Mendoça. Vímolo no xardín da devandita casa e os seus

donos comentáronnos que esta pedra fora propiedade dun
anticuario da cidade de Braga. Non puidemos saber, nem-
bargantes, a súa procedencia orixinaria.

Pedra de forma irregular, de granito fino. A inscrición ató-
pase moi desgastada, o que fai que a súa lectura sexa
complicada.
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Bibliografía
Inédito

Interpretación

Anotacións
Miliario de Maximino e Máximo datado entre o 235 e o

238 d.C. Compróbase, unha vez máis, a extraordinaria fre-
cuencia dos miliarios dedicados a este emperador, que se-
rían levados á cidade dende varias millas próximas a esta,
correspondentes, quizabes, a varias das vías que partían
cara a diferentes direccións.

[...Maxim]ini p(ii) f(elicis) aug(usti) via[s et po]ntes
tempore v[etustat]is.

conlapsos · res[tit]uerunt.  
curante Q(uinto) [Deci]o leg(ato) [..................

...Maximino, pío, feliz, augusto, mandaron reface-las vías e pon-
tes deterioradas polo paso do tempo, sendo responsable Quinto
Decio, legado...

16.- Claudio II

Características externas
Descuberto en 1917, xunto con outros doce, no decurso

da edificación do novo hospital, na zona NE de Braga. Nova
dada por Wickert en 1933, quen outorga a este cilindro
unha altura de 235 cm e un diámetro de 48 cm. Na actuali-
dade non se coñece o seu paradoiro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 443, nº. 1.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Claudio II Gótico, datado entre o 268 e o 270

d.C., marca a milla I. Cremos que na liña quinta pode lerse
patriae.

Trátase dun dos pouquísimos exemplares dedicados a
este emperador no noroeste.

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Au-
rel(io) Claudio in

victo Aug(usto) pont(ifici)
max(imo) tr(ibunicia) pot(estate) pat

ri <patriae> co(n)s(uli) II proco(n)s(uli)
m(ilia) p(assuum) I

Dedicado ó césar emperador, Marco Aurelio Claudio, invicto
augusto, pontífice máximo, coa potestade tribunicia, pai da
patria, cónsul por segunda vez e procónsul. Unha milla (dende
Braga).

a. 269 d.C.
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Características externas
Descuberto en 1835 nas escavacións para a edificación

do novo hospital de Braga. En tempos de Capela atópaba-
se xunto á ermida de S. Sebastião. Na actualidade áchase
depositado no Museu D. Diogo de Sousa (Braga) co núme-
ro de inventario 67492.

Miliario ben cilindrado, de granito de gran fino, coa ins-
crición completa. No museo existe unha peza que corres-
ponde á parte inferior dunha columna dotada de toco (nº.
inv. 189792), que posúe diámetro semellante e granito de
idénticas características.

Bibliografía
CIL, II, 4760; Capela, Miliários..., 198, nº. 59.

Interpretación

Anotacións
Evidentes sinais de regravación no que respecta á lenda.

17.- Caro

a: 156 cm. Ø: 60>64 cm. l: 8>10 cm.

a: 117 cm. Ø: 60>64 cm.

Imp(eratori) · caes(ari) · M(arco) · Aur(elio)
Caro · p(io) f(elici) · invic

to · aug(usto) · p(ontifici) · m(aximo).
trib(uniciae) potestatis

p(atri) · p(atriae) · co(n)s(uli) · proco(n)s(uli)

Ó emperador César Marco Aurelio Caro, pío, feliz, invicto,
augusto, pontífice máximo, posuíndo a tribunicia potestade e
sendo, á vez, pai da patria, cónsul e procónsul.

a. 282-283 d.C.
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a: 235 cm. Ø: 65 cm. l:8>13 cm.

18.- Carino

Características externas
Pertencente ó grupo dos do campo de Santa Ana, leva-

dos polo arcebispo D. Diogo de Sousa. Na actualidade ató-
pase depositado no Museu D. Diogo de Sousa (Braga) co
número de inventario 67592.

Cilindro de granito de gran fino, ben rematado. Consér-
vase completo e sobre unha base de 17 cm de altura. A ins-
crición aparece íntegra, con letras regulares e nidias pero
claramente regravadas, desenvolvéndose na parte superior
do soporte.

Bibliografía
Argote, Memórias..., III, 18; CIL, II, 4761; Capela,

Miliários..., 203, nº. 63.

Interpretación

Anotacións
Cilindro de Carino, que sinala a milla sete dende Braga.

Convén resalta-lo insólito do encabezamento nese
imp(eratori) ac nobilissimo Caes(ari) principi iuventutis que,
en rigor, adoita ir despois das titulaturas coñecidas.

Imp(eratori) ac nobilis
simo caes(ari) principi

iuvent(utis) M(arco) Aurelio
Carino p(io) f(elici) invicto

aug(usto) p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(uli) proco(n)s(uli)
a Braca[ra].

m(ilia) p(assuum) VII

Ó emperador e nobilísimo césar, príncipe da xuventude, Marco Aurelio
Carino, pío, feliz, invicto, augusto, pontífice máximo, coa tribunicia
potestade, o consulado e o proconsulado. Sete millas dende Braga.

a. 283-285 d.C.
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Características externas
Dado por M. Capela como

existente no Paseo das Car-
valheiras (Braga). Na actuali-

dade atópase depositado no Museu D. Diogo de Sousa
(Braga) co número de inventario 67292+189892.

Columna de granito de gran groso, rachado en dous
anacos, o que afectou, en parte, á inscrición, a cal se atopa
moi mal conservada, polo que a súa lectura faise difícil.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 212, nº. 68; EE, VIII, nº. 211a.

Interpretación

Anotacións
Dedicatoria a Maximiano en relativo bo estado de con-

servación. Praenomen Caio, por Marco, omitindo o Aurelio,
que é habitual nas fórmulas doutros miliarios do mesmo
emperador.

19.- Maximiano

a: 218 cm. Ø: 52>56 cm. 
l: 9>13 cm.

Imp(eratori) caes(ari)
C(aio) Val(erio) Ma. .

ximiano
p(io) f(elici) inv(icto) aug(usto)

p(ontifici) m(aximo) t(ribunicia) p(otestate) p(atri) p(atriae)
a Br[arara.....]. . .

Ó emperador César Caio Valerio Maximiano, pío, feliz, invicto, augus-
to, pontífice máximo, coa tribunicia potestade, pai da patria. Dende
Braga...

a. 286-305 d.C.
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20.- Diocleciano

a: 186 cm. Ø: 44>45 cm.
l: 8>14 cm.

Características externas
Trátase dun exemplar dado a coñecer por M. Capela a

finais do século XIX, como procedente do adro da ermida
de S. Sebastião da cidade de Braga, a onde fora parar pro-
cedente dunhas escavacións das rúas da cidade primada,
pero sen que se saiba exactamente cando nin onde. Na
actualidade atópase depositado no Museu D. Diogo de
Sousa (Braga) co número de inventario 82096.

Columna de granito de gran groso, ben cilindrada, coa
inscrición moi erosionada.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 209, nº. 67; EE, VIII, nº. 211.

Interpretación

Anotacións
Non se trata dunha fórmula precisamente canónica, pero

é a única maneira de interpreta-lo que se olla no calco e na
realidade mesma.

Atribuíble ó período 284-305 d.C., sen máis concreción.

Imp(eratori) c(aesari) C(aio) [Aure
lio Va]leri
o Diocleti.

ano trib(unicia) p(otestate) aug(usto).

Ó césar emperador Caio Aurelio Valerio Diocleciano, investido
coa potestade tribunicia e augusto.
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Características
externas

Existen importantes
dúbidas sobre a locali-
zación orixinaria deste
miliario xa que, segun-
do J. Teixeira (recollido
por Oliveira), aparece-
ría en Urjais, proximi-

dades de Braga, reutilizado na parede dun pozo. Agora ben,
Brandão dá a coñecer outro exemplar co mesmo texto proce-
dente de Cabeceiras de Basto. O asunto resolveríase consi-
derándoos como dous exemplares co mesmo texto epigráfico.
Sen embargo, Oliveira argumenta que se trata do mesmo
miliario xa que, segundo informacións, permaneceu, entre
1910 e 1920, na Quinta das Goladas (Braga), sendo propie-
dade da mesma familia que posúe a casa de Cabeceiras de
Basto onde se conserva o cilindro.

A inscrición atópase profundamente regravada.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4763; Brandão, Inscrição..., 367-374; Oliveira,

O salvamento..., 28, nota 24.

Interpretación

Anotacións
Dedicatoria a Constancio Cloro datable entre o 293 e o

305 d.C.

De existi-lo miliario de Cabeceiras de Basto cabería
pensar na confirmación dunha vía norte-sur pola rexión,
ruta que se intúe que debeu existir, aínda que non conte-
mos con datos fidedignos da súa existencia. Nembargan-
tes, conversas tidas co dono actual do miliario, o enxeñeiro
Antonio Carvalho, demostran que este procede da Quinta
das Goladas e, efectivamente, foi trasladado á quinta da
familia de Prielas (Painzela), próxima de Cabeceiras de
Basto, como consecuencia do repartimento dunha herdan-
za e xunto con outras pertenzas.

21.- Constancio I

D(omino) n(ostro) Flavio 
Valerio

Constantio
nobilissimo

c(a)esari

Dedicado ó noso señor Flavio Valerio Constantio, césar nobilí-
simo.

a: 95 cm. Ø: 48 cm. l: 7>10 cm.

a. 292-306 d.C.



Capítulo II — Corpus de inscricións viarias

83

22.- Constancio I

a: 238 cm. Ø: 60 cm.
l: 8>11 cm.

Características externas
Exemplar dado a coñecer por M. Capela a finais do

século XIX, como procedente do Paseo das Carvalheiras da
cidade de Braga. Actualmente atópase depositado no
Museu D. Diogo de Sousa (Braga) co número de inventario
68092.

Columna de granito de gran fino, ben cilindrada, de gran-
des dimensións. A inscrición atópase completa, desenvol-
véndose en cinco liñas na metade superior do soporte.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 218-219, nº. 72; EE, VIII, nº. 212.

Interpretación

Anotacións
Datado entre o 293 e 305 d.C.

Excelente exemplo para o estudio das particularidades
paleográficas da época, sobre todo no que se refire ós tra-
zos rebordantes curvados cara a atrás, de A, M e N.

Imp(eratori)
Flavio Val(erio)

Constan
tio p(io) f(elici) nobilis

simo caes(ari)

Dedicado ó emperador Flavio Valerio Constantio, pío, feliz e
césar nobilísimo.

a. 292-306 d.C.
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Características externas
Deuno a coñecer M. Capela a finais do século XIX, can-

do se atopaba exposto no Paseo das Carvalheiras (Braga).
Non informa, nembargantes, sobre cando e onde apareceu.
Consérvase na actualidade no Museu D. Diogo de Sousa
(Braga) co número de inventario 67992.

Columna de granito de gran fino, rachada en dúas par-
tes, desenvolvéndose a inscrición na superior. 

Bibliografía
Capela, Miliários..., 215, nº. 70; EE, VIII, nº. 213.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Galerio e datado entre os anos 305 e 311

d.C. De novo insistimos nas características paleográficas
dalgunhas letras, como os M, A, N, con trazos rebordantes
cara a atrás, e o L, en ángulo obtuso.

23.- Galerio

a: 190 cm. Ø: 43>44 cm. l: 8>14 cm.

Imp(eratori)
Galerio

Val(erio) Maxi
miano inv(icto).

p(io) f(elici) nobilis
simo caes(ari)

Dedicado ó emperador Galerio Valerio Maximiano, invicto,
augusto, pío, feliz e césar nobilísimo.

a. 305-311 d.C.
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Características externa
Pertence ó grupo de miliarios estudiados por Wickert e

atopados arredor de 1917 no decurso da construcción dun
hospital nas aforas de Braga. Na actualidade descoñécese
o seu paradoiro.

Tería unha altura de 220 cm e un diámetro de 43 cm.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444, nº. 2.

Interpretación

Anotacions
Miliario de Galerio datado entre o 305 e o 311 d.C.

Problemática resulta a interpretación da quinta liña,
posto que, se ben o aug(ust)o abreviado non é insólito, si é
estraña esa combinación de letras baixo as que subxacería
pont(ifici).

Wickert parece que as transcribiu ben, polo que a res-
ponsabilidade do erro sería  dos culpables da gravación do
texto.

24.- Galerio

Imp(eratori) caes(ari)
Galerio Va

lerio Maxsimi
ano p(io) f(elici) invicto

aug(ust)o <pont(ifici) maxs(imo)>
tr(ibunicia) p(otestate) nobilissi

mo Caes(ari)

Dedicado ó césar emperador Galerio Valerio Maximiano, pío,
feliz, invicto, augusto, pontífice máximo, investido coa potes-
tade tribunicia, césar nobilísimo.

25.- Constantino I, o Magno

Características externas
Novo exemplar do conxunto estudiado por Wickert e ato-

pado nas aforas da cidade de Braga, concretamente na
zona NE. Igual có que sucede con tódolos demais, non se
sabe do seu paradoiro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 3.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Constantino I datado entre o 307 e o 337 d.C.

A transcrición ofrecida por Wickert posúe tódalas garan-
tías de verosimilitude.

Im[p]eratori ca[es](ari)
Flav(io) Vale
rio Constan

tino p(io) f(elici) aug(usto)

Dedicado ó césar emperador, Flavio Valerio Constantino, pío,
feliz, augusto.

a. 305-311 d.C.

a. 307-337 d.C.
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26.- Constantino I, o Magno

Características externas
Miliario pertencente á serie estudiada por Wickert e des-

cuberta nas aforas da cidade de Braga. Non se coñece o
seu paradoiro.

Tería unha altura de 130 cm e 40 cm de diámetro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 4.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Constantino I, dátase entre o 307 e o 337 d.C.

Wickert realizou, coma sempre, unha boa transcrición do
texto. Non obstante, cremos que non colle o derradeiro
aug(usto), entre corchetes, posto que a inscrición xa se inicia
por ese título. Principi, en vez dese segundo augusto, é unha
das opcións posibles. Non insólito, pero pouco frecuente,
aeterno resulta totalmente revolucionario na ordenación do
texto.

Aug(usto)
d(omino) n(ostro) felici

Constantino
aeter[no]
[principi]

Dedicado ó noso señor Constantino, augusto, eterno e feliz
príncipe.

27.- Licinio

Características externas
Miliario pertencente á serie estudiada por Wickert e des-

cuberta nas aforas da cidade da Braga. Non se coñece o
seu paradoiro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 5.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Licinio e datado entre o 308 e o 324 d.C.

Nótese Valereo, por Valerio, unha particularidade que
comeza a aflorar nalgunhas sílabas postónicas da época,
como en Vialebus, por Vialibus, etc.

Valer<i>o
Liciniano
Licinio 

pio
felici

invicto
augus[to]

Dedicado a Valerio Liciniano Licinio, pío, feliz e invicto augusto.

a. 306-337 d.C.

a. 308-324 d.C.



Capítulo II — Corpus de inscricións viarias

87

28.- Crispo

Características externas
Miliario pertencente á serie estudiada por Wickert e des-

cuberta nas aforas da cidade de Braga. Non se coñece o
seu paradoiro.

As medidas dadas por este autor son 150 cm de altura e
33 cm de diámetro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 6.

Interpretación

Anotacións
Cilindro dedicado ó César Crispo, con datación necesa-

ria entre o 317 e o 326 d.C. Ignoramos se posuía estricta-
mente este texto ou contaba con máis lenda.

D(omino) n(ostro)
Fla
vi(o)
Cris
po

Dedicado ó noso señor Flavio Crispo.

29.- Licinio o mozo

Características externas
Miliario referenciado por Argote como procedente de

Braga. Na actualidade descoñécese o seu paradoiro.

Bibliografía
Argote, Memórias..., I, 257; CIL, II, nº. 4811.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Licinio o mozo e datado entre o 317 e o 326

d.C.

Non sería estraño poder ler na liña inicial d(omino)
a(ugusto), de confirmarse A en vez de N. En todo caso, a
fórmula non presuporía o augustado de Licinio o mozo, tra-
tándose soamente dunha simple fórmula honorífica.

D(omino) <n>(ostro)
Valerio Liciniano

Licinio iuniori nob(ilissimo) [caes(ari)]

Dedicado ó noso señor Valerio Liciniano Licinio o mozo, césar
nobilísimo.

(Argote)

a. 317-326 d.C.

a. 317-326 d.C.
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30.- Licinio o mozo

Características externas
Pertence á serie estudiada por Wickert e descuberta nas

aforas da cidade de Braga. Non se coñece o seu paradoiro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 9.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Licinio o mozo e datado entre o 317 e o 326

d.C. Resalta a ausencia total de títulos honoríficos.

D(omino) n(ostro)
Val(erio)

Licini
ano Li
cinio 

iun(i)o
ri

Dedicado ó noso señor, Valerio Liciniano Licinio o mozo.

31.- Constantino I, o Magno

Características externas
Miliario pertencente á serie estudiada por Wickert e des-

cuberta nas aforas da cidade de Braga. Non se coñece o
seu paradoiro.

As medidas dadas por este autor son 73 cm de altura e
30 cm de diámetro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 7.

Interpretación

Anotacións
Dedicado posiblemente a Constantino I no seu ano de

cesarato, no 306 d.C. Atribuílo a Constantino II sería inco-
rrecto, en principio, posto que na inscrición non aparece
iuniori.

[D(omino)] n(ostro)
Constan

tino
n(o)b(ilissimo) Caes(ari)

Ó noso señor Constantino, césar nobilísimo.

a. 317-326 d.C.

a. 306 d.C.
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32.- Constantino II

Características externas

Pertencente á serie estudiada por Wickert e descuberta
nas aforas da cidade de Braga. Non se coñece o seu para-
doiro.

As medidas dadas por este autor son 160 cm de altura e
33 cm de diámetro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 8.

Interpretación

Anotacións
Datado entre o 317 e o 337 d.C. Non parece que existi-

sen outros títulos complementarios.

D(omino) n(ostro)
Fl(avio) Iu(lio)

Cla(udio)
Constan(tino)

Iun(iori)

Dedicado ó noso señor Flavio Xulio Claudio Constantino o
mozo.

33.- Constantino II
e emperador descoñecido

a: 90 cm. Ø: 50 cm.
l: 6>9 cm. / 9>12 cm.

a.317-340 d.C.
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Características externas
Descuberto por A. Belino en 1896 na Quinta do Cravinho,

ó sur do Largo das Carvalheiras (Braga). Fora reutilizado nun
lagar. Corresponde á parte superior dun miliario de granito de
gran fino, perfectamente cilindrado. Amosa dúas inscricións,
a máis antiga a Constancio II e a máis recente a un empera-
dor posterior.

Bibliografía
Belino, Novas..., 19-24; EE, VIII, nº. 213a; Cardozo,

Catálogo..., 81, nº. 80.

Anotacións
Belino considérao pertencente á vía XIX, sen ningún tipo

de argumentos ó seu favor. Adoita corresponder a unha ins-
crición de Constancio II e dun emperador posterior, non
concretado, xa que este epígrafe gravouse sobre o anterior.
Trátase dalgún dos sucesores de Constantino, ata Gra-
ciano, inclusive.

Interpretación

... Victo]ri et trium
phatori

perp<et>uo
semper

aug(usto)

... vencedor, triunfador perpetuo, sempre augusto.

Imp(eratori)
Augusto et d(omino) n(ostro)

Claudio Const[ant]
i[n]o nobilissimo

caesari

... Dedicado ó emperador augusto e noso señor Claudio
Constancio, césar nobilísimo.

a)

b)

34.- Constante

Características externas
Miliario pertencente á serie estudiada por Wickert e des-

cuberta nas aforas da cidade de Braga. Non se coñece o
seu paradoiro.

As medidas dadas por este autor son 135 cm de altura e
27 cm de diámetro.

Bibliografía
Wickert, De nonnullis..., 444-445, nº. 10.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Constante e datado entre o 337 e o 350 d.C.

De novo o epíteto aeterno aplicado a un dos fillos de
Constantino. En todo caso, entre os miliarios bracarenses
aparecen os tres augustos, fillos de Constantino, frecuente-
mente mencionados.

D(omino) n(ostro)
F[l(avio)] Iul(io)

Constanti
aeterno

aug(usto)

Dedicado ó noso señor Flavio Xulio Constante, eterno augusto.

(

a. 317-340 d.C.

a. 337-350 d.C.
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35.- Constancio II

a: 80 cm. Ø: 50 cm. l: 7>11 cm.

Características externas
Estudiado por M. Capela a finais do século XIX cando

se conservaba na zona das Carvalheiras da cidade de
Braga, sen saberse nin cando nin onde apareceu.

Fragmento de miliario de granito de gran fino, ben cilin-
drado. Amosa dúas fondas fendeduras que circundan todo
o soporte, afectando á inscrición que, deste xeito, aparece
dividida en tres partes.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 246, nº. 83; EE, VIII, nº. 214.

Interpretación

Anotacións
Cilindro dedicado a Constancio II e datado entre o 337 e

o 361 d.C. Faise evidente o descoido, tanto no trazado das
letras como na ordinatio das liñas.

[Imp(eratori) caes(ari) d(omino) n(ostro) 
Flavio Iulio Constantio]

Maximo
victori triumpha(to)ri aug(usto).

divi Cons[tantini Maxi]. . . . . . . .
mi filio divorum Fla.  

vi Iuli Constanti(i) et Val[eri]. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
[Maximi]ani nepoti divi Claudi

pronep(oti). . .

Dedicado ó emperador o noso señor, o César Flavio Xulio
Constancio Máximo Augusto, vencedor e triunfador, fillo do
divino Constantino Máximo, neto dos divinos Flavio Xulio
Constancio e Valerio Maximiano e bisneto do divino Claudio.

a. 337-361 d.C.
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36.- Constancio II ?

a: 73 cm. Ø: 50 cm. l: 8>15 cm.

Características externas
Anaco de cilindro descuberto arredor de 1990 no decur-

so das obras de remodelación dos subterráneos dos Pazos
da Câmara da cidade de Braga, na actual rúa Frei Caetano
Brandão. Consérvase actualmente na súa localización orixi-
naria, no interior do que hoxe constitúe unha cafetería.

Fragmento de miliario de granito de gran groso, ben
cilindrado. A inscrición desenvólvese por toda a superficie
do soporte e en espiral.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Trátase dalgún dos fillos de Constatino, posiblemente

Constancio II, se se compara este texto co do miliario ante-
rior.

...............................
[...divorum Fla

vi Iuli et Valerii]
Maximiani nepoti d(omini) n(ostri).

divi Cla(u)di pronepoti
Bra(cara) m(ilia) p(assuum) I.

Neto dos divinos Flavio Xulio Constancio e Valerio Maximiano
e bisneto do divino Claudio. Dende Braga unha milla.
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37.- Emperador indeterminado
da dinastía constantiniana

Características externas
Pequeno fragmento de miliario procedente dun muro da

casa do Padroado da Sé, situado ó fondo do Campo da Vinha,
na entrada da rúa da Cónega (Braga). Atópase depositado no
Museu Pio XII (Braga), pero na nosa visita ó dito museo non
demos coa súa localización debido a que se estaban efec-
tuando naquel intre obras de remodelación do local.

Segundo Santos et alii, o xentilicio Flavius, así como a
paleografía dos caracteres, indican que pode tratarse dun
emperador do século IV.

Bibliografía
Santos, Breve..., 30 (só referencia); Santos et alii,

Inscrições..., 199, nº. 29; Araújo, Os miliários..., 142, nº. 9. 

Interpretación

Anotacións
Dada a súa situación na entrada da rúa da Cónega,

algúns autores barallan a posibilidade de que este miliario
pertencese á vía XIX do Itinerario de Antonino.

14 x 33 cm. l: 5,5>9,5 cm.

...........] Flavio [...................

38.- Magnencio

a: 199 cm. Ø: 52>60 cm. l: 8>11 cm.
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Características
externas

Descuberto por A.
Belino en 1905 na
Quinta do Cravinho, ó
sur do Largo das

Carvalheiras, na cidade de Braga, reutilizado na construcción
dun lagar. Na actualidade atópase depositado no Museu
Martins Sarmento de Guimarães.

Parte superior dun cilindro de granito de gran fino per-
fectamente cilindrado.

Bibliografía
Belino, Novas..., 26-27; Cardozo, Catálogo..., nº. 81.

Características externas
Pertencente ó grupo dos existentes no campo de Santa

Ana, levados alí por mandato do arcebispo D. Diogo de
Sousa. Na actualidade atópase depositado no Museu D.
Diogo de Sousa (Braga) co número de inventario 68192.

Cilindro de granito de gran medio, partido en dous ana-
cos, afectando a liña de fractura á inscrición, que se desen-
volve principalmente pola parte superior do soporte. 

Bibliografía
Argote, Memórias..., III, 16; CIL, II, nº. 4765; Capela,

Miliários..., 234, nº. 76.

Interpretación

Anotacións
Datado entre o 350 e o 353 d.C. Resulta forzado ter que

admitir dúas veces victori nun mesmo texto, pero non que-
dan alternativas. Algúns sectores da inscrición parece que
foron regravados.

[Vict]ori
ac triumphato
ri semper aug. .  
usto Maximo 
Magnentio.  
terra mari

que victori XVI.  

...victorioso e triunfador, augusto perpetuo, máximo Magnencio,
vencedor por terra e mar, dezaseis millas dende Braga.

39.- Valentiniano e Valente

a: 49 cm. Ø: 32 cm. l: 8>11 cm.

a. 350-353 d.C.
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Características externas
Dado a coñecer por Ca-

pela a finais do século XIX,
como situado nas Car-
valheiras, sen especificar

cando nin onde apareceu. Na actualidade atópase deposi-
tado no Museu D. Diogo de Sousa (Braga).

Fragmento de columna de granito groso, de diámetro
reducido e perfecta execución. A inscrición atópase bastan-
te deteriorada, polo que a súa lectura se volve difícil.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 251-252, nº. 100; EE, VIII, nº. 216.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Valentiniano e Valente datado entre o 364 e o

376 d.C.

Interpretación Anotacións
Dedicatoria a Valentiniano e Valente datada entre o 364

e o 376 d.C. Á vista deste exemplar, reafirmámonos máis na
crenza de que o que figura na páxina 96 (nº. 41) atópabase
dedicado ós mesmos emperadores.

DD(ominis) nn(ostris)
Valent[i]

niano
et Valen[ti]. . . . . . .

Dedicado ós nosos señores Valentiniano e Valente.

40.- Valentiniano e Valente

a: 70 cm. Ø: 35 cm. l: 4>11 cm.

Dd(ominis) nn(ostris) Val[e]ntin[ian]. .
o et Va[lenti].

invictis
principib[us]

semper
august<i>s

Dedicado ós nosos señores Valentiniano e Valente, invictos prín-
cipes, augustos perpetuos.

a. 364-375 d.C.

a. 364-375 d.C.
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41.- Valentiniano e Valente

Características externas
Segundo Argote, achábase xunto das casas de Antonio

Magalhaens de Menezes, no Campo de São Sebastião, na
cidade de Braga. Na actualidade descoñécese o seu para-
doiro.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 634; CIL, II, nº. 4762.

Interpretación

Anotacións
Con tan poucos elementos de xuízo, a restitución do

texto resulta totalmente hipotética. Sen embargo, á vista do
que se percibe, cremos máis probable atribuíla a esta pare-
lla de augustos –que, en todo caso, reinarían xuntos entre
o 367 e o 376 d.C.– que a Diocleciano e Maximiano aso-
ciados.

Dd(ominis) nn(ostris)
Vale<nt>[i] 

niano[et Valenti...]

Ós nosos señores Valentiniano e Valente...

Características externas
Descuberto por Albano Belino na Quinta do Cravinho, ó

sur do Largo das Carvalheiras (Braga), servindo de peso
nunha trabe de lagar. Non se coñece o seu actual paradoiro.

Tería unha altura de 50 cm, 216 cm de perímetro e letras
de 10 cm.

Bibliografía
Belino, Novas..., 29-30; EE, VIII, nº. 210.

Interpretación

Anotacións
Belino considera que é de Augusto, pero non existe nin-

gún elemento que nos permita defender esta suposición. O
único que se percibe é que foi traído dende a milla I. Desa-
pareceu.

[a Bracar]a · Aug(usta)
m(ilia) · p(assuum) · I

Unha milla dende Bracara Augusta.

42.- Emperador indeterminado

a. 364-375 d.C.
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43.- Emperador indeterminado

Características externas
No Museu D. Diogo de Sousa atópase inventariado un

miliario coa cifra 22493, que foi atopado no número 26 da
rúa Jerónimo Pimentel de Braga. Procuramos reexaminalo
pero resultou imposible a súa localización. Serve de conso-
lo, polo menos, que se conserve a súa fotografía, que xun-
tamos, con claros vestixios de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Nos débiles trazos que podemos entrever na foto con-

servada, cremos distinguir, no que consideramos a parte
superior do miliario:

caes(ari) Ves(pasiano)

aug(usto)

...

Trátase posiblemente dun miliario de época flavia e,
nesta hipótese, procedente, con probabilidade, da via nova.

44.- Anepígrafe

Características externas
Miliario conservado actualmente no Museu D. Diogo de

Sousa co número de inventario 36691.

Non se coñece a súa procedencia.

Granito de gran medio e excelente execución, fragmen-
tado en dous anacos. No seu estremo superior amosa un
burato cuadrangular que delata a súa reutilización.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Ningún vestixio de letra, polo que cremos que serviu de

soporte para dedicatorias pintadas.

a: 140 cm. Ø: 55>58 cm.
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45.- Anepígrafe

Características externas
Conservado na actualidade no Museu D. Diogo de Sousa

co número de inventario 28293. Non se coñece a súa pro-
cedencia.

Cilindro de granito de mediana calidade, perfectamente-
mente executado. Amosa unha pequena fractura no seu
extremo inferior.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se ollan vestixios de letras, polo que cremos que

debeu pertencer á familia dos miliarios pintados.

a: 106 cm. Ø: 60>63 cm.

46.-Anepígrafe

Características externas
Depositado no Museu D. Diogo de Sousa co número de

inventario 28093. Non se coñece a súa procedencia.

Granito de gran de tamaño medio, perfectamente cilin-
drado e sen restos de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pertence á extensa familia dos anepígrafes, que no seu

tempo lucirían unha dedicatoria pintada.

a: 105 cm. Ø: 52 cm.
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47.- Anepígrafe

Características externas
Conservado na actualidade no Museu D. Diogo de Sousa

co número de inventario 28193. Non se coñece a súa pro-
cedencia.

Fuste de granito de mediana calidade, perfectamente
rematado e sen restos de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Advírtense algunhas esmoucas de pouca monta na

superficie, tal vez vestixios de reutilización. O excelente
aplanamento da cara culminante demostra que a parte con-
servada pertence á metade superior.

a 150 cm. Ø: 57>58 cm.

48.- Anepígrafe

Características externas
Depositado actualmente no Museu D. Diogo de Sousa

co número de inventario 27993. Non se coñece a súa pro-
cedencia.

Fragmento inferior dunha columna de granito de gran de
mediano tamaño, perfectamente cilindrado, sen restos de
letras. Amosa unha base cuadrangular a xeito de toco de
asento, de 47 cm de alto.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Polas características externas e diámetro que ofrece,

cremos que se trata da metade inferior dun miliario no que
encaixaría a parte que se describe no número seguinte.

a: 115 cm. Ø: 54 cm.
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49.- Anepígrafe

Características externas
Cilindro conservado actualmente no Museu D. Diogo de

Sousa co número de inventario 27893. Non se coñece a
súa procedencia.

Fuste de granito de gran medio, perfectamente cilíndri-
co, sen restos de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Na nosa opinión, trátase da metade superior do miliario

que se describiu no número precedente.

a: 105 cm. Ø: 54>56 cm.

50.- Anepígrafe

Características externas
Atopado no decurso das obras de remodelación das vías

urbanas do contorno da Sé de Braga, en 1999. Na actuali-
dade atópase depositado no Museu D. Diogo de Sousa.

Fragmento dun posible miliario de granito de gran fino e
boa execución.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
A simple vista, e examinando a fotografía con detemen-

to, parece posuír vestixios leves de inscrición.

a: 85 cm. Ø: 55 cm.
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Características externas
Segundo Da Cunha e Argote, esta ara atopábase nos

xardíns do pazo episcopal da cidade de Braga. Actualmente
descoñécese o seu paradoiro. 

Bibliografía
Da Cunha, t. I, 19: Larib / Fl · Sabinus / S · V · S · L;

Argote, Memórias..., t. I, 255-260: Lari · Viar / Busi · La /
binus · V / S · L · M; CIL, II, nº. 2417; Leite de Vasconcelos,
Religiões..., III, 291-292 (con gravado que segue a versión
de Argote e que nós reproducimos aquí).

Interpretación

Anotacións
Non sorprende a existencia dun santuario ós lares viais

nun caput viae importante. Era lóxico encomendarse a
estes numes antes de iniciar unha viaxe. Recentemente
apareceron en Lugo vestixios dun posible edículo dedicado
ós deuses dos camiños, só que enmascarados baixo nome
indíxena (González Fernández/Rodríguez Colmenero, “Dos
hallazgos...”, Larouco, 3, 243-247).

51.- Lares viais

CIL, II, 2417:

Larib(us) · Viali
bus · <Fl(avius) Al>

binus · v(otum)
s(olvit) · l(ibens) · m(erito)

Flavio Sabino, cumpriu o seu voto, de boa vontade, ós lares
viais.



Características externas
Ara de granito traballada nas súas catro caras. Conserva

a cornixa, mentres que a base desapareceu. A inscrición
chegou ata nós completa e distribuída en seis liñas, ben
lexibles. Dada como procedente do pazo episcopal de
Braga. Na actualidade atopáse depositada no Museu D.
Diogo de Sousa.

Bibliografía
Roteiro do Museu D. Diogo de Sousa, 1958, 14; AE,

1973, 310.

Interpretación

Anotacións
Cabe o dito para o exemplar anterior e ata é posible que

formasen parte dun mesmo conxunto epigráfico e cultural.
Non posúe dificultades de lectura.

52.- Lares viais

88x41x43 cm. l: 6>7 cm.
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Laribus
Vialibus
Mater

nus
Rufi (filius)

l(ibens) a(nimo) p(osuit)

Materno, fillo de Rufo, puxo este altar ós lares viais, con ánimo
compracido.

(
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Fig. 9. Dispersión (aleatoria) das inscricións viarias existentes na cidade de Braga.
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Capítulo III

VIA A BRACARA ASTURICAM
(XVII DO ITINERARIO DE ANTONINO)

Antes de entrar no estudio pormenorizado dos miliarios desta famosa ruta, consideramos pre-
vio abordar, aínda que sexa brevemente, a problemática que a envolve, xa que iso vai incidir favora-
blemente na solución de determinados problemas relacionados coa atribución, a distribución e o sig-
nificado destes epígrafes. En todo caso, trátase dun breve adianto da ampla investigación que sobre a
vía estamos efectuando e que no seu día se dará a coñecer extensamente. 

A calzada á que nos estamos referindo, a máis meridional das existentes entre Bracara e Asturica,
discorría sen dúbida a través da mansión de Ad Aquas, Aquae Flaviae. É, por outra parte, a máis antiga
do noroeste peninsular, posto que conta con varios miliarios atribuíbles a Augusto datables entre os
anos 5 e 2 antes de Cristo (nos. 55 e 121). Ó igual que sucede coa case totalidade das do seu contorno,
xamais foi estudiada en profundidade ó longo de todo o seu ámbito e extensión, existindo contribu-
cións sectoriais máis ou menos válidas, cando non son visións excesivamente xerais que non contribú-
en a soluciona-los grandes problemas que a afectan. Pode que unha das causas deste minifundismo inves-
tigador radique no feito de se reparti-lo seu percorrido, non só entre dous estados soberanos senón tamén
entre rexións moi diferentes dentro de cada un deles. Isto propiciou, en ocasións, estériles intentos orien-
tados a resolve-los problemas locais, desprazando os xerais e comúns ós ámbitos alleos, e ás veces acti-
tudes investigadoras moi sectoriais que puxeron no esquecemento campos esenciais e complementarios
para unha solución global de determinadas cuestións.

Por isto, á hora de aborda-lo estudio desta calzada, deberán terse en conta tódalas caras posibles
dun prisma moi complexo, do que irán extraéndose, debidamente pulidas, as pezas esenciais dun cre-
bacabezas que resultará imprescindible recompor. 

Catro son, ó noso modo de ver, as cuestións previas coas que temos que enfrontarnos á hora
de inicia-lo estudio da vía XVII se queremos ser consecuentes co afirmado nas páxinas anteriores: tra-
zado probable e pormenorizado da ruta baseado en sólidos argumentos, valor da milla empregada na
súa medición, posibilidade da existencia de variantes e localización exacta das mansións que lle atri-
búe o Itinerario de Antonino. 
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1. Trazado da ruta

Como é obvio, o Itinerario de Antonino soamente anuncia unha vía de conexión entre Bracara
e Asturica, a través de Aquae Flaviae, dedúcese que polo sur, na que se mencionan, tanto a distancia
total entre as mansións extremas, como as parciais entre as intermedias1. Determina-lo curso desa vía
e ensartar nela os núcleos importantes de poboación da época romana polos que discorría debe ser
froito dunha investigación demorada, por outra parte xa en curso, segundo xa se dixo, que pretende-
mos abordar a medio e longo prazo. Non é o momento nin o lugar de detalla-los resultados obtidos
ata o de agora, pero si de ofrece-las primicias destes, que van permitir establecer con certa seguridade
o transcurso da vía romana en cuestión. Sen a determinación previa dun trazado minimamente segu-
ro, resultaría inviable avanzar cara ó logro das tres metas prefixadas restantes, posto que os resultados
obtidos en cada unha delas constitúen as premisas en que deberá apoiarse a investigación que se desen-
volva sobre cada unha das seguintes. 

Non cabe dúbida de que na determinación do paso dunha ruta romana deben se-los miliarios
o criterio primordial para ter en conta, sobre todo cando aparecen relacionados cos capita viarum,
neste caso Bracara ou Asturica, ou con algunha das importantes mansións intermedias, coma no noso
caso sucede con Aquae Flaviae, e menos con Petavonium e algunha mansión máis sen determinar rela-
cionada con Veniatia e o seu contorno, segundo se dirá. E resultan acumulables tamén a este argu-
mento os miliarios carentes desta referencia, sempre que se atopen asociados ós anteriores ou en luga-
res verosimilmente atribuíbles ó percorrido desta ruta. Isto, que para outras vías hispanas resulta unha
utopía, dada a escaseza de fitos desta natureza, non o é no noso caso e, atendendo á súa relativa abun-
dancia, aqueles virán a contribuír en moitos dos tramos a marca-lo fío conductor deste transcurso via-
rio, segundo queda dito; referente que haberá que complementar cos criterios históricos e arqueolóxi-
cos ós que no seu momento se fixo alusión. 

Polo que ata o momento coñecemos, a vía XVII partía de Braga cara ó leste, rumbo a Chaves,
saíndo pola rúa do Raio. Os dous primeiros fitos miliarios que a detectan apareceron xuntos e pro-
bablemente in situ en 1985 na Quinta das Goladas, un pouco antes de Gualtar e o campus universi-
tario bracarense2. Desde aquí coincidimos co trazado que ofrece o bispo de Uranópolis, informador
de Argote e inspirador do seu relato, a través de Santa María do Leste, vertente setentrional da Serra
do Carvalho, San Mamede, Carvalho, Castelo de Lanhoso, Piñeiro, Cerdeirinhas e Cruz do Real3, des-
cubríndose en Cerdeirinha, ó lado norte e antes de torcer cara a Cruz do Real, unha gran pena dota-
da dunha ampla cartela anepígrafe, de factura romana e semellante ás de Panoias, disposta sen dúbida
para recibir textos pintados, tal vez relacionados co paso da vía. 

1 Wess., 422, 1 ss.

2 J. Días Baptista, Vía Prima..., 174.

3 Dona Celestina Macedo, señora octoxenaria do Carbalho, facilitóuno-la información de que a vía pasaba desde Pinheiro a San Mamede en direc-
ción recta. A súa nai chamáballe “estrada romana”.
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Desde aquí, e contrariamente ó que afirma e fai D. Diego de Figueiredo, quen, seducido pola
homonimia Salacia (primeira mansión da vía) / Salamonde, fai avanza-la ruta por un percorrido máis
setentrional, coincidente co da moderna estrada, a calzada torcía cara a Vieira do Minho (anótese a
importancia do topónimo), seguindo un percurso infraposto ó da moderna estrada ata Vieira mesma4,
para rozar, a continuación, polo sur, e nas inmediacións de Vila Seca, o gran castro de Vieira, nos arre-
dores do cal se asentaría Salacia, segundo despois se dirá. Ascendería a continuación, seguindo un per-
corrido ben levado topograficamente, polos somontes occidentais da Serra da Cabreira e ó sur de Parada
Velha, ata a Fonte do Confurco5 e, asemade, Portela de Serradela, para desde alí ir descendendo, por un
percorrido aínda recoñecible como nídiamente romano, dadas as características da calzada e o ben logra-
do do seu curso ó longo de case 500 m., ata as inmediacións meridionais da aldea de Espindo, prolon-
gándose, a continuación, a través de San Martinho do Zebral, onde se detectaron dous miliarios6, na
actualidade desaparecidos, e torcendo despois a través do Pontillón dos Pardieiros, cara a Boticas de
Ruivães, onde empalmaría coa moderna estrada de Braga a Chaves7. Uns quilómetros máis adiante poden
recoñecerse aínda arredor de oitocentos metros dese primitivo camiño, que non debe confundirse co
posterior que quedou anulado co trazado da actual estrada, discorrendo paralelo a esta, se ben a unha
cota lixeiramente máis elevada. Despois, chegados á altura do actual dique da presa de Venda Nova, cru-
zaría o río Canhúa pola Ponte do Arco8, orixinariamente romana, sen dúbida, da que sería sucesora a
moderna que quedou mergullada trala enchente da albufeira. Proseguiría polas aldeas de Vilarinho dos
Padrões9, Venda Nova (para Argote Sangunhedo) e Codeçoso, con numerosos miliarios ó seu lado, ata

4 Segundo M. Capella, Miliários…., 56 (nota), xa un dos correspondentes de Martins Sarmento, o sabio vimaranense, informouno acerca dun “camin-
ho de Roma, subindo a Cabreira por Cantalães, Vieira”, solución que Capella non admite e nós tampouco, xa que comprobamos que ese ascenso
por Cantalães resulta imposible á hora de salva-los últimos somontes da Serra cara ó norte. Tamén o informador de Argote, L. de Figueiredo, asíg-
nalle inicialmente a mesma dirección, aínda que posteriormente, e suxestionado pola homonimia Salacia/Salamonde, trate de desviala incomprensi-
blemente cara a esta dirección.

5 Trátase posiblemente do mesmo Confurco ó que se refiren os informadores de Argote (Contador de Argote, Memórias..., III, XII, 580), posto que
a partir de aquí conducen a vía a través de Espindo e Zebral. Sen embargo, a posterior manipulación dos datos para facer pasa-la vía necesariamen-
te por Salamonde levou á hipótese de crer que o topónimo Confurco correspondía a outro lugar intermedio entre Salamonde e Espindo, nunha
ladeira por onde resulta imposible levar vía ningunha, dada a súa pendente.

6 Contador de Argote, Memórias..., III, XII, 575, afirma que xunto á capela de San Martinho do Zebral existían dous miliarios, un partido e con letras
ilexibles e outro “dedicado por César Augusto” (Sic). O máis transcendental do relato consiste na existencia de dous miliarios neste lugar, unha noti-
cia que, engadida ós monumentais resto romanos da baixada a Espindo, confirmarían o percorrido da calzada por esta vertente da Serra da Cabreira.

7 Sen embargo, Días Baptista, que describe un trazado similar ó noso entre Portela da Cabreira e Zebral, difire do noso percorrido ó prolongar
desde Zebral, por Campos e Lamalonga, ata descender a Ponte do Arco a través da Portela de Rebordelos, a ruta en cuestión (J. Días Baptista, Via
Prima..., 176).

8 Contador de Argote, ó tratar de resumir e sintetiza-las noticias dos seus informadores, enléase falando de varios lugares de achado dos miliarios,
cando en realidade son os mesmos, e despistando ó lector con respecto á súa localización concreta. Trátase das pasaxes III, 12, nº. 929-930 e 931-
932, nos que fala de dous miliarios, un deles anepígrafe e outro dedicado a Traxano, que están ó lado do río Canhúa, hoxe en día Borralha, e dou-
tros dous nas inmediacións, un deles de Claudio e outro coa milla XXXV, ademais dun terceiro coa milla 42 desde Chaves, que sabemos seguro que
procedía de Venda Nova. Afirma, ademais, que, segundo voz popular, foran precipitados desde a portela de Rebordelos, que sabemos que se atopa-
ba inmediata á desembocadura do río Canhúa, o que confirma cada vez máis o que queda dito. Ademais, a milla XXXV veremos que se atopa gra-
vada en miliarios de Venda Nova, que el chama Sangunhedo (III, XII, nº. 934) e que o río Canhúa era o que pasaba baixo a Ponte do Arco, polo
que está referíndose a miliarios concentrados en Vilarinho dos Padrões e Venda Nova, se ben Argote toma como puntos xeográficos de referencia
para localizalos Boticas e Campos, que se achan a unha considerable distancia cara ó occidente. Aquí radica o nó gordiano da confusión de Argote,
quen, ó tratar de fusionar dous informes diferentes, pero sobre o mesmo obxecto, creu que se trataba de miliarios diferentes e lugares diferentes.

9 Son os informadores de Argote os que por primeira vez denominan a este lugar Vilarinho dos Padrões, se ben o sitúan confusamente, ó igual que
Sangunhedo, en realidade situado a certa distancia do percorrido da vía. Hoxe en día a aldea denomínase Padrões. (Cfr. Contador de Argote,
Memórias... III, XII, 574). A imprecisión do relato dos colaboradores do bispo de Uranópolis non só fai dubidar a Argote mesmo da fiabilidade dos
datos subministrados (Contador de Argote, Memórias..., III, XII, 580 ss.) senón que deu lugar a un amplo horizonte de confusión posterior, un aspec-
to que estamos tratando de solucionar nesta ocasión.
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o Castro de Codeçoso, onde é aínda visible un sector de agger duns cen metros de lonxitude. Pasaría
tanxente a este establecemento polo sureste para virar despois cara ó sur e, evitando un excesivo desni-
vel no trazado do camiño, descender pola, aínda así empinada, costa oriental cara o río Rabagão, que
cruzaría no coñecido lugar de Porto de Carros por unha ponte hoxe en día desaparecida pero da que
aínda temos noticias a través de numerosas referencias bibliográficas10. Aquí sitúan tamén algúns estu-
diosos, e máis concretamente Mario Capella11, un miliario coa milla XXXVIII, na actualidade desapare-
cido. Despois, e seguindo un sector de agger aínda recoñecible por espacio duns 300 metros, marcharía
a calzada en dirección a Currais, non sen cruzar, antes de chegar a aquela poboación, por Lama do
Carvalho, onde Argote sitúa un miliario dedicado a Tiberio12. En Currais mesmo existe un gran milia-
rio anepígrafe sostendo un balcón, á vez que vestixios doutro de gran tamaño no veciño San Fins. Ó
saír desta poboación cara a oriente, a vía pérdese baixo o ámbito dalgúns prados, para reaparecer, a con-
tinuación, seguindo a ladeira da montaña que pecha polo norte o termo de Vila da Ponte, cara á aldea
de Pisões, un topónimo certamente evocador de miliarios. Desde aquí, e sempre seguindo a beira derei-
ta do Rabagão, avanzaría polo termo de Viade de Abaixo (existe un miliario na praza), Cruz de
Leiranque (novo miliario coroado por un cruceiro), S. Vicente da Châ, Peirezes, Gralhós (dous miliarios
anepígrafes) e Arcos, termo do cal, concretamente nas alturas do Pindo, ó iniciarse o descenso cara a
Nogueira, proceden tres miliarios, ó menos, como se dirá. Desde aquí, o ramal principal da vía descen-
día rumbo a Nogueira, baixando suavemente pola ladeira oriental da Serra de Leiranco, pasando a beira
do Castro do Malhó, e non con dirección a Ardãos, como ata a data se cría. Cara Ardãos baixaría unha
derivación que posteriormente se prolongaría ata Seara Velha, Soutelo e Chaves. Desta maneira, cruza-
ría meridianamente o xacemento mineiro de ouro do Poço das Freitas, xa que nas súas inmediacións,
no lugar de Lapavale, cerca de Sapelos, atopouse o miliario de Augusto coñecido como “o caixão” debi-
do a que fora baleirado na Idade Media para sartego. Proseguiría desde aquí polos somontes occiden-
tais da Serra da Pastoria ata San Domingos, Casasnovas, O Cando e Chaves, non sen deixar no límite
con Curalha, no lugar de Padrão, o asento dun miliario de Traxano, que se conserva actualmente no
museu de Chaves, cidade en que entraría pola Ponte das Caldas, que daba paso ó decumano máximo
da cidade, despois tocar Valdante e o barrio de São Bartholomé (miliario xunto da capela). Sen embar-
go, a saída cara a Asturica efectuaríase pola Ponte de Traxano, sobre o Tâmega, para prolongarse pola
calzada de San Lourenço, con evidentes vestixios aínda da súa fábrica romana e a noticia dun miliario
hoxe en día desaparecido na aldea daquel nome, ó que puidera agregarse o recentemente descuberto nas
Eiras, á saída de Chaves, dedicado a Constancio I. A calzada pasaría, a continuación, polas inmedia-
cións de S. Julião de Montenegro, que conta con miliarios dedicados a Decio, Carino, Delmacio e un
cuarto anepígrafe, para prolongarse por Sáa (miliario a Macrino) e Vilarandelo (dedicatorias miliarias a
Caracalla, Macrino e Constantino) (nos. 96, 97, 98), a través do camiño directo que tradicionalmente

10 A primeira, a de Argote, ó falar da existencia neste lugar dunha ponte de tres arcos (Contador de Argote, Memórias..., III, XII, 574). Este paso sobre
o río Rabagão é coñecido como Porto de Carros. O noso informador, o Sr. Arturo Carvalho, de máis de 85 anos, natural da aldea de Currais, mani-
festou que recordaba aínda os alicerces da antiga ponte e que o río só era vadeable no verán. Outro dato interesante é que no mesmo lugar, pero xa
na marxe dereita do río, descubríanse cando el era neno plantas cadradas e rectangulares de antigas construccións, que nós sospeitamos que puide-
ran pertencer a algún establecemento romano que controlase o paso do río.

11 M. Capella, Miliários..., 56 e 99.

12 Contador de Argote, Memórias..., III, XII, 584.
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unía estas poboacións, ata Poçacos, termo no cal se constatan outras numerosas dedicatorias.
Descendería, a continuación, ata o lugar do Pontão, a media ladeira da baixada cara a Ponte do Arquiño.
No Pontão fala Pinheiro da presencia dun novo miliario, hogano desaparecido13, chéga douscentos
metros despois ata a canle do río Calvo, que vadearía por unha bela ponte romana cun arco, aínda exis-
tente, chamada Ponte do Arquinho. Nas proximidades fala Pinheiro dun novo cilindro semienterrado
na area14. Ascendería despois ata a divisoria coa cunca do Rabaçal, descendendo poola chamada “Vía
Romana” cara o Parque do Campismo (abundante vestixios romanos) e cruzado o Rabaçal por unha
ponte romana desaparecida situada no lugar da Barca, cen metros ó sur do moderno viaducto, o cal rea-
proveitou para a súa fábrica sillares daquela delatados como romanos polos sinais de Forcex neles impre-
sos. Proseguiría despois polas ladeiras orientais da cunca de Rabaçal ata as inmediacións de O Cabeço

13 J.H. Pinheiro, Estrada…, 45 e 46. Este mesmo autor afirma que o pontão dos Poçacos foi levado por unha enchente en 1896.

14 J.H. Pinheiro, Estrada…, 5-47. Engade que non se encontraba no seu sitio; rolara dende unha posición máis destacada. 

Fig. 10. Ponte da Pedra (Torre de Dona Chama, Mirandela).
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(Piunetum) avanzando ata Valdetelhas e Val de Gouvinhas15. Neste paso fluvial existían varios miliarios
que se atopan aínda na aldea de Valdetelhas, na de Val de Gouvinhas, seguinte punto de paso da ruta,
e no museo de Vila Real. 

Desde Val de Gouvinhas, a calzada avanzaba case en liña recta cara á ponte romana da Torre de
Dona Chama, desde onde, polo norte e sen toca-la poboación deste nome, ascendería, pola suave ladeira
alí existente, camiño da aldea de Lamalonga, onde foron atopados outros dous miliarios (nos. 115, 116),
segundo se verá. 

Avanzaría seguidamente por Agrochao, Penhas Juntas e Edrosa para, unha vez superada esa poboa-
ción, torcer á esquerda e encaixarse maxistralmente pola ladeira oriental da depresión que baixa ata Nunes,
aldea que tocaría, polo leste, no seu percorrido, e avanzar despois, ou polo trazado da moderna estrada cara
a Vinhais ou ata o sitio vadeable do Tuela denominado Cabrois, cerca do cal existía tamén unha ponte con
cuberta de vigas de madeira, así como piares e parapeto de contención para o sustento da caixa da calza-
da no lugar de Cabroiciños, que poderían datar dunha época moi antiga16. Subiría despois ata Vinhais, onde
se fala da existencia dun miliario, hoxe perdido (nº. 117), describindo dous bucles viarios magnificamente
levados sobre a empinada ladeira pola que ascende ata a vila, e proseguiría cara a oriente a través de Vila
Verde, a ponte romana sobre o Tuela17, antes de chegar a Soeira, o ascenso ata esta aldea, que tocaría soa-
mente polo seu lado sur, para avanzar despois cara a ponte de Castrelos, sobre o río Baceiro, afluente do
Tuela. Ascendería despois cara a aldea de Castrelos e dende ela ata a Portela, dende a que se albisca Bragança.
Xa nesta Portela, non buscaría o acceso directo ó castro de Avelães polo lado máis curto e fácil, o orien-
tal, que segue a moderna estrada, senón que viraría á dereita ata a aldea de Fontes, despois Formil, o atrio
da capela de San Claudio, onde foi atopado un miliario de Probo e, a continuación, Gustei, desviándose
seguidamente á esquerda para chegar ó gran castro de Avelães, sen dúbida a Compleutica das fontes, como
se dirá. Desde o castro de Avelães a calzada, cruzando polo casco antigo da actual Bragança, descendería
ata Gimonde (novo miliario de Maximiano no lugar do Marrão) para chegar, a continuación, a Babe (dous
miliarios máis, atribuíbles a Traxano e Caracalla, respectivamente) e despois a S. Julião de Palacios, baixan-
do ata a canle do río Manzanas e entrando en España por Moldones. Entre S. Julião e Moldones son nume-
rosos os sectores de agger da vía máis ou menos ben conservados, pero non se encontrou miliario ningún.
A continuación, entre Moldones e Figueruela de Arriba, os vestixios de agger seguen a ser frecuentes e van
marcando inconfundiblemente a dirección da ruta18. As dificultades comezan a partir de Figueruela, pois
mentres os vestixios de agger e terraplenado suxiren que a vía se dirixía a cruza-la Serra da Culebra polo
porto de San Pedro de las Herrerías, a aliñación de miliarios faina torcer cara ó sur. 

15 J. H. Pinheiro, Estrada…, 48, relata que “na Mochicara e na Muralha ha também muita telha romana. A Mochicara é um cabeço sobranceiro ao rio
e num ponto que é vadiavel. Alí existem restos de fortaleza e ainda uma pedra com letras”. Pola súa parte, Hübner (CIL, II, 4793 e 4794), funda-
mentándose en noticias de Távora e Argote, di que “por baixo da ponte de Valdetelhas, de fronte do sitio chamado A Barca, em uma vinha, tres
padrões…”.  O señor Manuel Alberto, tamén chamado Alberto da Ponte, por ser a súa a única morada existente nas proximidades do viaducto, foi
quen nos informou correctamente da atribución do topónimo, de xeito contrario a outras informacións erróneas anteriores acadadas na aldea de
Valdetelhas

16 F. Sande Lemos, Poboamento Romano de Tras-Os-Montes Oriental, Braga, 1993, 292 ss. (tese de doutoramento inédita), recollendo opinións ante-
riores e achegando ref lexións propias prefire levar a calzada por Breia, Cruzes e Carrazedo ata Gostei, opinando que, tal vez, o célebre miliario de
Carrazedo poida atribuírse a este Carrazedo. Pola nosa parte, coidamos que é Carrazedo de Amares o posible lugar de atribución dese miliario.

17 Xa J.H. Pinheiro, Estrada…, 109, apunta a natureza romana desta ponte.

18 Sobre o trazado exacto neste sector vide E. Loewinsohn, “Más sobre la vía 17 y otros efectos romanos en la provincia de Zamora”, ME, nº. 51, 1995, 2 ss.
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Despois dunha dilatada investigación deste problema, vémonos forzados a concluír que a vía
traspuña o macizo da Sierra de la Culebra por dous pasos diferentes, bifurcándose en Figueruela de
Arriba, onde, segundo veremos, é posible situa-la mansión de Veniatia, e confluíndo de novo en
Calzadilla de Tera ou, tal vez, xa na marxe esquerda do río deste nome. O primeiro en marca-la di-
rección do ramal sur é o miliario de Gallegos del Campo dedicado a Macrino (nº. 127), e a conti-
nuación o de San Vitero (nº. 128), atribuíble a Traxano. Seguiría despois por Rabanales, importante
centro urbano na antigüidade a xulgar polos vestixios descubertos, que nós identificaremos con
Curunda, a capital dos Zoelas, segundo se dirá, Bercianos de Aliste, Sarracín de Aliste, Ferreras de
Arriba, Otero de Bodas e Calzadilla de Tera19. En cambio, o ramal setentrional avanzaría cara a S. Pedro
de las Herrerías, Boya, Villanueva de Valrojo e Olleros de Tera, confluíndo en Calzada de Tera coa
variante sur, moi cerca da cal se sitúa a coñecida zona alfareira de época romana de Melgar de Tera,
cuns productos que este importante camiño contribuíu a distribuír. 

Enrique Gadea, un enxeñeiro de camiños zamorano que viviu na segunda parte do século XIX,
posúe un relato breve pero substancioso, dotado de planos ilustrativos da calzada á que nos estamos
referindo no tramo Astorga-Portillo de las Herrerías, na Sierra de la Culebra20. E, se ben conduce a derro-
ta deste camiño por Olleros, Valrojo, Boya e San Pedro, ou sexa, o noso tramo norte, transmite noti-
cias suficientes para poder intuí-lo trazado sur, a través de Ferreras de Arriba21. Trátase da determinación
dun decurso que, andado o tempo, establecerá Gómez Moreno no sentido contrario, ou sexa, desde
Ferreras de Arriba cara ó val de Aliste, a través do Portillo de Caniello, pero sen acertar a levalo cara a
Rabanales. A partir de Calzadilla, e posteriormente de Calzada de Tera, onde cruzaría o río deste nome
por unha ponte con asentos aínda conservados22, chegaría a nosa ruta, por San Juanico el Bueno e
Brime de Sog, ás inmediacións de Rosinos de Vidriales, onde o castro de Sonsueña sería o Petavonium
das fontes23. Nas súas inmediacións asentouse primeiramente a legio X Gemina e posteriormente a Ala
II Flavia sobre dous campamentos sucesivos, con vestixios que están sendo postos ó descuberto24. 

Na veciña Fuentencalada, por onde, a continuación, discorre a vía existen dous miliarios, un de
Maximino (nº. 130) e outro posiblemente de Caracalla (nº. 131), practicamente inéditos, así como outro
máis atribuído por Gómez Moreno a Decio, desaparecido na actualidade25. Desde aquí, a ruta, con case

19 Quen mellor intuíu este decurso, relacionándoo co denominado “Camiño Morisco” e soldándoo dalgunha maneira co tramo portugués desta mesma
vía foi Gómez Moreno, Catálogo Zamora..., 55 ss.

20 E. Gadea, Vía romana de Braga a Astorga por Chaves. Sección comprendida entre Astorga e o Portillo de San Pedro. Biblioteca da RAHist. Cartafol
9/6666-4. Atópase aínda inédito.

21 Gadea, Vía romana..., 4 ss., fala de tramos de vía romana nas proximidades de Ferreras de Arriba, que relaciona con outros trazados, pero que non
contradí que coincidisen co que propomos, segundo posteriormente confirmará Gómez Moreno, Catálogo Monumental de Zamora..., 56 ss.

22 E. Loewinshon, “Una calzada y dos campamentos romanos del conventus asturum”, AEArq., XXXVIII, 1965, 26 ss.
23 Gadea, Vía romana..., 3 ss. fala da perduración no medievo da poboación da chaira, que cambiara de rumbo cara ó leste en relación co asentamen-

to da época romana. Coinciden en parecido trazado, posteriormente, Gómez Moreno, Catálogo..., 55 e Loewinshon, “Una calzada y dos campa-
mentos…”, 30.

24 E. Loewinshon, “Una calzada y dos campamentos del Conventus Asturum”, AEA , XXXVIII, 1965, 26 ss.; R. Martin Walls – G. Delibes de Castro,
Sobre los campamentos de Petavonium, Studia Archeologica, 36, Valladolid, 1975; S. Carretero Vaquero – Mª. V. Romero Carnicero, Los campamen-
tos romanos de Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora) (Sen data). Sobre a ala segunda flavia concretamente M. Vigil, AEArq., 34, 1961, 104 ss.

25 Gómez Moreno, Catálogo Zamora..., 56.
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un século de diferencia, foi ben recoñecida por Gadea e por Loewinshon ata Astorga, con amplos reta-
llos de agger no páramo de Castrocalbón e o topónimo Calzada de la Valderia antes de chegar a aque-
la poboación, así como un miliario de Valeriano e Galieno procedente das inmediacións de
Castrocalbón mesmo (nº. 132). Continuaría despois por Herreros, o “Canal de Herreros”, cortando un
montículo, que Gadea sinala26, Tabuyuelo e Villamontán, discorrendo polas inmediacións de Villalís,
onde foron atopadas importantísimas inscricións de natureza militar27 coas que, en boa lóxica, debe-
ría estar relacionada a mansión de Argentiolum, a última desta vía antes de chegar a Astorga, que se
atoparía situada a só catorce millas daquela mansión. Trátase dun tramo, o comprendido entre Astorga
e Fuentencalada, coñecido co nome de “Calzada de Nuestra Señora” ou “Calzada del Obispo”.

Este decurso, tan elemental como traballosamente determinado, é o que serviu de base para tóda-
las nosas medicións e cálculos, de aí a importancia que atribuímos a este labor. 

2. O problema das variantes

Escribiuse moito, no que respecta a esta calzada, sobre a variante sur que, arrancando das inme-
diacións de Venda Nova, percorrería as Alturas do Barroso para descender, a continuación, ata Boticas
e entrar en Chaves por Sapelos, Pastoria e Valdanta, mentres que no tramo norte, precisamente o que
tomamos como base para a nosa descrición, faríao por Ardãos e Soutelo, onde se conserva unha enig-
mática inscrición rupestre, sen dúbida de natureza viaria (nº. 82). Á variante sur non serían atribuíbles
máis miliarios có da Pastoria, xa que o de Augusto de “O Caixão” pertencería á vía principal. 

Os primeiros intentos por establecer unha variante sur para esta vía contéñense xa na obra de
Argote28, quen matina en sistematizar en varias táboas de puntos de percorrido e distancias os resulta-
dos obtidos por parte do informador que realizou o exame da vía á custa do bispo de Uranópole, don
Luis de Figueiredo29. Argote deuse de conta de que os primeiros informes que lle chegaban sobre a vía
non eran fiables, posto que se atribuían a miliarios situados en lugares diversos, pero coas mesmas dis-
tancias. Foi entón cando decidiu consulta-lo tema cos eruditos da zona e cando, con este motivo, o
bispo de Uranópole sufragou á súa custa a investigación30. Pero aínda entón, Contador non admite os
informes sen máis, senón que os interpreta á súa maneira, diferenciando, á vista do texto dos milia-

26 Gadea, Vía Romana..., 4.

27 Gómez Moreno, Catálogo León…, 69.

28 Contador de Argote, Memórias..., III, XII, 586.

29 É por isto que afirma Argote (Memórias..., III, XII, 586): “...regularey aquí sumariamente a opinião de uma pessoa inteligente, que por ordem e a
custa do Illustrisimo Bispo de Uranópolis observou com cuidado a sobredita estrada. Diz elle, que os romanos usavão de duas estradas de Braga a
Chaves, e as descreve na forma seguinte...”.

30 Contador de Argote, Memórias..., III, XIII, 577.
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rios, cun cómputo de distancias que se refiren a Braga ou a Chaves, segundo os casos, unha vía anti-
quísima, da época de Augusto, e outra datable do reinado de Vespasiano e posteriores31. A observación
de Argote resulta atinada, salvo no detalle de coloca-la fronteira cronolóxica entre ámbalas dúas vías
nos miliarios de Vespasiano, dado que a vía XVII non conta con ningún da dinastía f lavia ó longo do
seu percorrido. Sen embargo, se non o son concretamente os miliarios, si que é este o momento que
marca a divisoria entre as etapas da vía, coincidindo, sen dúbida, coa promoción a municipio da anti-
ga mansión de Ad Aquas, se é que non cos lustros inmediatamente seguintes nos que se erixe a mag-
nífica ponte sobre o Tâmega. Para o tramo Chaves-Bragança non conta Argote con información segu-
ra e así o manifesta. En todo caso, conduce a vía por Vilarandelo, Posaços e o castro do Cabeço
(Valdetelhas), onde sitúa con acerto Pinetum, para prolongala despois, con menos fortuna, por Rebor-
delo, Vinhais, Moimenta, Hermisende e Lubián cara a Astorga32. 

Case un século e medio máis tarde, J. Henriques Pinheiro segue aferrado á tese de Argote, a
quen, sen embargo, critica en varias ocasións no que respecta ó tramo Braga-Chaves33 e ás dúas varian-
tes, sendo para el augústea a máis meridional e de tempos de Vespasiano a máis setentrional, isto é, a
de Caladuno, mansión que sitúa en Cortiço34. Obtén e subministra preciosas noticias no ámbito de
Valdetelhas pero erra ó deriva-la vía cara ó sureste e facela chegar a Bragança a través de Rebordãos.
Máis inverosímil resulta aínda o trazado que desde alí propón cara a Astorga, pero non é o momen-
to de nos ocupar desta cuestión. 

A mediados do século XX escribe Lereno A. de Barradas un extenso artigo sobre as vías das
rexións de Chaves e Bragança, nas que introduce importantes novidades, se ben o que agora nos inte-
resa son as súas teorías sobre as variantes35. Por suposto que para o sector Braga-Chaves consagra as
dúas de Argote, se ben corrixindo en parte os seus trazados, posto que o setentrional non chegaría xa
a Gralhas senón que descendería por Ardãos, e o meridional derivaría do tronco común á altura da
conca do Hormeche, xa cerca de Vila da Ponte. 

No tramo Chaves-Bragança, Barradas non admite dúas variantes propiamente ditas, posto que
encaixa a vía polo norte na dirección a Vinhães, a onde chegaría despois de salva-lo Rabaçal polas pon-
tes, hoxe en ruínas, de Picões. En Vinhães a ruta bifurcaríase e, mentres o tramo norte avanzaría por
Soeira, Cova da Lúa e as poboacións limítrofes con España ata Astorga, a derivación sur partiría de
Vinhães, repasaría o Tuela cara ó sur, en Soutelo, ó mediodía de Vinhães, e avanzaría ata Gostei e

31 Contador de Argote, Memórias..., III, XIII, 577 ss.: “...Eu direy o que me parece. Primeiramente entendo, que a sobredita via militar Romana teve
suas mudanças no mesmo tempo dos Romanos, e que era en muita parte diversa, a que se praticava desde o tempo de Augusto Cesar, da que se
practicou despois do Emperador Vespasiano: fundome em que todos os padrões, que existem dos emperadores antes de Vespasiano, contão as dis-
tancias começando de Braga, e tomando a Braga por principio de estrada; ao contrario, todos os Padrões que existem do Emperador Vespasiano em
diante contão as distancias de Chaves para Braga...”.

32 Contador de Argote, Memórias..., III, XIII, 589.

33 J. Henriques Pinheiro, Estudio da estrada militar romana de Braga a Astorga, Porto, 1895…, 31 ss.

34 Pássim, 30 ss.

35 L. Antunes de Barradas, Vías..., 156.
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Castro de Avelães, para se prolongar en dirección a Pallantia por Gimonde e Babe. En cambio, os ves-
tixios de vía e de miliarios entre Chaves e Posacos e entre esta poboación e Bragança atribúeos a unha
hipotética vía Iria Flavia-Durium e Asturica Augusta-Campo Mineiro de Jâles, todo un desacerto36. 

En parecidos termos móvese uns anos despois A. Montalvão, seguindo, a grandes liñas, as teses
de Barradas, aínda que subministrando información complementaria de bastante interese37. 

En datas posteriores, Dias Baptista, tras unha análise bastante rigorosa dos feitos, nega a variante
por Alturas e Boticas do tramo Braga-Chaves, á vez que establece o tránsito da vía exclusivamente por Cas-
tro de Codeçoso-Vila da Ponte-Pisões-Peirezes-Arcos-Pindo-Ardãos-Chaves38, tal e como dixera Barradas. 

Máis tarde, un de nós39 volveu abordar tanxencialmente o problema, admitindo as dúas varian-
tes tradicionais antes de Chaves e prolongándoas entre Chaves e Bragança despois; a setentrional,
tamén con miliarios, a través de Vinhães, e a meridional por Vilarandelo e Torre de Dona Chama, xun-
tándose as dúas no castro de Avelães; e na mesma tese insistirá algúns anos despois Sande Lemos40. 

Tralas prolongadas investigacións efectuadas por nós recentemente, cremos que estas variantes
deben fusionarse nunha soa xa que, en primeiro lugar, o trazado por Alturas e Boticas non conta cun
só miliario, sendo, por outra parte, perfectamente atribuíbles á chamada variante norte os de Augusto
e Traxano das inmediacións da Serra da Pastoria; en segundo lugar, porque o tramo O Pindo-Chaves,
que conta soamente coa inscrición da Pipa, na costa de Soutelo, debe ser identificado como unha “via
per compendium”, ou atallo, derivada da vía principal nas baixadas orientais do Pindo. Deste xeito,
descendería a través de Ardãos polo tramo que ata agora todos consideraban vía romana exclusiva para
pasar, de seguido, ata Seara Velha e Soutelo, onde se conservan importantes infraestructuras arqueoló-
xicas e topónimos tan suxestivos como Pipa e Val da Via, e onde está a inscrición viaria referida, e
chegar a Chaves por Valdanta, xuntándose neste punto, quizais, co ramal principal. 

Un problema similar afecta a esta ruta no sector Aquae Flaviae-Compleutica (Castro de Avelães).
Xa non ten sentido falar de dúas vías, unha por Valdetelhas e outra por Vinhais, que se xuntarían no
Castro de Avelães. Como xa se indicou no apartado anterior, trátase dunha soa, á que son atribuíbles
tódolos miliarios das dúas tidas en conta anteriormente. O primeiro sector da meridional e o postre-
meiro da setentrional quedarían agora soldados entre si a través da calzada de comunicación descu-
berta recentemente entre Edrosa e Vinhais, pasando por Ousilhão e Nunes, un coñecido camiño de
verea utilizado secularmente polos arrieiros e feirantes de tódalas procedencias, podendo serlles atri-
buídos, consecuentemente, os problemáticos miliarios de Vinhais e Soeira, primeiro, e Gostei despois. 

36 L. Antunes de Barradas, Vías..., 47 ss.

37 A. Montalvão, Notas sobre vías romanas en terras f lavienses, Bragança, 1977.

38 J. Dias Baptista, Ubi caladunun..., 69 e Via Prima..., 145 ss.

39 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 303 ss.

40 F. Sande Lemos, Povoamento…, 283 ss.
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Onde si hai que falar dun dobre trazado é a partir de Figueruelas de Arriba, xa na provincia de
Zamora, pois mentres os miliarios e outros argumentos arqueolóxico-epigráficos de peso parecen des-
via-la vía cara a Rabanales, o agger, en ocasións monumental do trazado, conduce claramente cara ó
portelo de San Pedro de las Herrerías. Pero disto xa se falou e volverá falarse no apartado seguinte.
Ata certo punto resulta paradoxal que, despois de elimina-las dúas supostas variantes da vía, anterior
e posterior a Chaves, tiveramos que admitir unha nova, de ningún modo prevista (fig. 11).

3. Valor da milla empregada na mensuración desta calzada

Solucionado o problema do percorrido e das posibles variantes da ruta, resulta imprescindible
determinar cál puido se-lo valor da milla romana empregada na medición ou, se é o caso, das distin-
tas millas ás que puido recorrerse. Para isto contamos, claro, coas distancias totais e intermansionais
que nos ofrece o Itinerario de Antonino, pero sobre todo, e para contrasta-las distancias parciais, con
millas marcadas sobre cilindros propios e de procedencia totalmente segura. Desta maneira, podere-
mos deducir en que casos e en que medida foron alteradas as cifras orixinarias transmitidas a través
dos distintos códices do itinerario. 

Por razóns metodolóxicas, por outra parte fundamentadas na dispersión dos achados, diferen-
ciaremos tres sectores distintos e de proporcións semellantes no que ó número de millas respecta: de
Braga a Chaves, de Chaves a Bragança e de Bragança a Astorga; os dous primeiros pertencentes ó ámbi-
to do convento bracarense e o último ó asturicense. 

O Itinerario de Antonino atribúe, no enunciado desta vía, 247 millas á totalidade do seu per-
corrido, cifra que se ve ratificada ó efectua-la suma das distancias parciais que establecen entre cada
unha das mansións. Outra cousa é a distribución desas distancias e a correspondencia real de cada
unha delas coa respectiva mansión, posto que, como veremos, poderían terse producido ó longo da
historia significativas alteracións. 

Sector Bracara-Aquae Flaviae

No que respecta ó tramo viario Bracara-Aquae Flaviae concretamente, a suma das distancias que
ofrece o itinerario é de 80 millas41. Providencialmente, sen embargo, conserváronse no sector oriental

41 J.M. Roldán, Itineraria..., 68, cit. a Wess., 422 ss.: Item a Bracara-Asturicam... m.p. CCXLVII: Salacia... m.p. XX; Praesidio... m.p. XXVI; Caladuo... m.p.
XVI; Ad Aquas... m.p. XVIII; Pinetum..., m.p. XX; Reboretum... m.p. XXXVI; Compleutica... m.p. XXVIIII; Veniatia... m.p. XV; Ptavonium... m.p.
XXVIII; Argentiolum... m.p. XV; Asturica... m.p. XXIIII. En cambio K. Miller, Itineraria romana..., LXV, corrixe con acerto as distancias, para Veniatia
a XXV e para Asturica a XIIII.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

116

Fig. 11. Posible variante entre Veniatia e Paetavonium.
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deste mesmo tramo ata sete fitos miliarios dentro ou cerca da súa localización orixinaria, dotados das
correspondentes millas de referencia, o que permite contrasta-los datos textuais ofrecidos polo
Itinerario de Antonino cos epigráficos subministrados por estes cilindros. Catro deles contan as dis-
tancias con relación ó caput viae conventual, Bracara, mentres que os restantes fano no sentido con-
trario, ab Aquis Flavis. Unha grata sorpresa deriva do feito de atoparse no núcleo central da antiga
Venda Nova, en fronte do actual Sangunhedo (Montalegre), chamada tamén por algúns autores anti-
gos Venda dos Padrões, catro miliarios depositados actualmente no Museu da Região Flaviense, un
deles contabilizando 35 millas a Bracara e os outros tres 42 ab Aquis Flavis42. 

Nada impide, por tanto, sumar estas cifras, obtendo deste modo a totalidade do percorrido, neste
caso 77 millas fronte ás 80 que marca o I. de A. Podería aporse que tal vez os miliarios puideran ato-
parse desprazados, co que o noso cálculo non sería correcto. Iso sería factible, con matices, no caso de
tratarse dun, nunca no caso de catro diferentes, ós que poderían engadírselle-lo de Tiberio da milla 43
ab Aquis Flavis (XXXIV dende Bracara) que se conserva no Museu Arqueológico Nacional de Lisboa (nº.
56) e un perdido de Adriano da mesma milla (nº. 58). Por outra parte, e esta vez en dirección a Chaves,
existía no castro de Codeçoso un gran miliario de Claudio coa milla 38 a Bracara, referenciado por diver-
sos investigadores43. Desta maneira, e atendendo a un valor de milla teórico e próximo ós 1500 metros,
poderiamos situa-las millas intermedias entre a 35 e a 38, contando desde Braga, na actual aldea de
Codeçoso (milla 37) e no barrio do Calvario de Venda Nova (milla 36), a un quilómetro e medio, máis
ou menos, ó leste do asentamento principal da aldea. Non existe, polo tanto, posibilidade ningunha de
confusión. As millas existentes entre Bracara e Aquae Flaviae eran, segundo testemuñan as inscricións
miliarias e corroboraron as distancias reais, 77 e non 80, como indica o Itinerario de Antonino. 

Detallando xa os dous subtramos que se soldarían no castro de Codeçoso, á altura da milla 38
a partir da capital de convento, teriámo-lo feito de que desde Braga a este castro, seguindo a liña mar-
cada polas nosas investigacións, existe unha distancia real de 65.500 metros, que divididos entre 38
millas dan unha lonxitude para cada unha de 1.720 metros, ou sexa, a milla de nove estadios e medio,
con pequenas variacións debidas ás consabidas limitacións da medición. 

42 Sobre a proveniencia exacta destes epígrafes, M. Cardoso, Algumas inscrições... 34, 56, 57. Imponse, sen embargo, aclara-las diversas denominacións
atribuídas ó topónimo de orixe dos miliarios. En realidade, trátase do barrio máis occidental da antiga poboación de Venda Nova Velha, hoxe en
día somerxida debaixo do encoro da mesma denominación, en contraposición a Venda Nova Nova, xurdida tras enche-la presa nas inmediacións da
asolagada. A antiga Venda Nova contaba tamén con outro barrio máis oriental, o do Calvario, a un quilómetro de distancia do principal. Se face-
mos estas precisións é porque Argote atribúe o lugar de procedencia do miliario que marca 35 millas desde Bracara á poboación de Sangunhedo, o
que resulta problemático xa que Sangunhedo quedaba un quilómetro máis ó sur; por outra parte dá como procedente de Codeçoso, sen máis, o
mutilado que marca concisamente a milla XLII (Argote, Memórias, II, 604). Efectivamente, procedía da parroquia de Codeçoso, pero da aldea de
Venda Nova, segundo lle recorda acertadamente M. Cardozo (Algumas inscrições..., 57). En cambio este mesmo autor, e fundándose no testemuño
equivocado do Sr. António Júlio Gomes, chama Venda dos Padrões (nunca se coñeceu por este nome) a Venda Nova, ó referirse ó miliario de Adriano
que se atopa actualmente no xardín do Museu da Região Flaviense e que marca tamén a milla XLII ab Aquis Flavis (para Cardozo a XIII). Finalmente,
deste mesmo lugar procedería o miliario de Traxano, tamén conservado no museo de Chaves, que Capella cre procedente de Venda dos Padrões
(enténdase Venda Nova) e que no seu tempo marcaba tamén a milla XLII desde Chaves (M. Capella, Miliários..., 117). Deste mesmo miliario afirma
Barradas, inspirándose en testemuños anteriores, que procede de Codeçoso do Arco, sen máis. En fin, cremos ter posto un pouco de orde dentro
de tanta confusión. Só queremos engadir que a aldea que seguía a Venda Nova cara ó oeste, seguindo a estrada de Braga, non se chama desde hai
moito tempo Vilarinho dos Padrões senón Padrões, a secas. Vilarinho dos Padrões chamábanlle os informadores de Argote. Agora ben, se o topó-
nimo é tan de fiar como a procedencia que dan a moitos dos miliarios que describen, coas súas correspondentes distancias, en moitos casos erra-
das, xa non sabemos que opinar sobre a veracidade do topónimo.

43 Entre outros M. Capella, Miliários..., 99. Posteriormente, Lereno de Barradas, Vías romanas... A21, fala da súa destrucción por parte dos habitantes
do veciño Pondras “para que se apoderarem do tesouro que estaria lá dentro”.
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Por outra parte, seguindo desde o castro de Codeçoso en dirección a Chaves, no Alto do Pindo,
da aldea de Arcos, existían ata hai unhas décadas varios miliarios, un deles dedicado a Tiberio coa
milla 59 a Bracara, que, tras diversos avatares, gárdase hoxe en día no museo de Chaves. De facer caso
ó Itinerario de Antonino, dende este punto ata Aquae Flaviae aínda quedarían 21 millas, imprescindi-
bles para suma-las 80 que sinala aquel. 

Pero mídase por onde se queira, a distancia máxima que pode obterse desde este punto ata a
cidade é de 22 quilómetros, insuficientes para establecer unha milla crible, xa que sería de só 1.047
metros. Baste con poñer de manifesto por agora que os novos datos van dando a razón ó total de 77
antes establecidas polos miliarios e non ás 80 que sinala o Itinerario de Antonino. 

Pero hai máis. A 7.500 metros, partindo do Pindo en dirección a Chaves, pasada a zona minei-
ra de Pozo das Freitas e un pouco antes de Sapelos, foi achado un miliario de Augusto, depositado
tamén no Museu da Região Flaviense, polo menos coa milla LXV (aparece fragmentado despois da V),
e varios quilómetros máis adiante o de Traxano da Pastoria, que marca 5 millas ab Aquis Flavis. 

Contamos, polo tanto, con elementos suficientes para intentar establece-lo valor aproximado da
milla ou millas empregadas na mensuración, incluso detallada. Vexamos. 

Das trinta e oito millas que marcaba a Bracara o miliario do Castro de Codeçoso ata as 59
desde idéntica procedencia que ostentaba o miliario do Pindo, van 21. Agora ben, a distancia en qui-
lómetros existente entre ámbolos dous puntos, medida con curvímetro sobre un plano 1/25.000, é
duns 37.000 metros, posto que existe unha certa inexactitude no que respecta ás medidas da área do
encoro de Pisões, nas zonas en que a vía quedou mergullada; por iso as medidas totais son mera-
mente aproximadas. De tódalas maneiras, a única milla posible ó dividir por esas 21 millas a distan-
cia existente (37.000) é a de nove estadios e medio, isto é, arredor dos 1.750 metros, practicamente
similar á que xa se obtivera para o primeiro subtramo Braga-Castro de Codeçoso. Por outra parte,
desde O Pindo a Chaves a distancia máxima medible, seguindo o trazado proposto, é de 22.000
metros, como xa queda indicado. Agora ben, non se esqueza que faltan aínda 18 millas para com-
pleta-las 77 obtidas coa suma dos dous tramos complementarios efectuada en Venda Nova, polo que
non queda máis remedio que dividir 22.000 metros entre o valor de milla que máis se axuste a un
cociente de 18, e esa é a milla de seis estadios e medio (cun valor cada un de 185 metros), que suman
un total de 1.200 metros. Pero é que, ademais, este valor de milla é tamén o que mellor cadra coas
distancias parciais que posuímos neste último sector. Así, por exemplo, desde O Pindo ó lugar do
achado do miliario de Augusto, o lugar de Lapavale (Sapelos), hai 7.500 metros, que divididos entre
1.200 dan un cociente de 6 millas e sobran aínda 300 metros, millas que sumadas ás 59 que figuran
no miliario do Pindo dan un total de 65, que son as que efectivamente figuran neste miliario de
Augusto do Caixão, que, a xulgar polo sobrante, pode proceder de trescentos metros antes do lugar
onde foi encontrado44. Máis adiante, xa pasada a aldea de Pastoria, existe o topónimo Padrão, que fai

44 L. Antunes de Barradas, “Un marco miliario da vía romana de Braga a Chaves”, Brotéria, XXVIII, 1939, fasc. 5; Vias Romanas, 13 e 41; M. Cardozo,
Algumas inscrições..., 58, dá este miliario como procedente da vertente oriental da Serra da Pastoria, o cal é inexacto, xa que foi encontrado na ver-
tente sudoccidental e non lonxe da aldea de Sapelos, o que permite atribuílo ó tramo viario que algúns consideraban como variante sur.
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alusión ó miliario de Traxano que no seu día foi levado ó museo de Chaves e que marca a milla V ab
Aquis Flavis. Desde este lugar a Chaves medimos coa roda de topógrafo 6.200 metros, que divididos
entre 1.200 dan case exactamente as 5 millas que o cilindro marca. Quedan entre estes tramos sen con-
tabilizar 8.300 metros do tramo Sapelos-Pastoria, máis os 300 sobrantes da primeira medición, en total
8.600, que divididos entre 1.200 fan exactamente as 7 millas que quedan por ter en conta, que suma-
das ás referencias anteriores dan 18, e esta cantidade máis as 59 do Pindo as 77 obtidas en Venda Nova.
Coinciden, polo tanto, neste tramo as distancias totais e as parciais, á vez que se deduce que o milia-
rio do Caixão, fracturado trala cifra LXV, non posuiría no sector fragmentado signo numérico ningún. 

Sector Chaves-Castro de Avelães (Bragança)

Sumadas as distancias intermansionais do Itinerario de Antonino para este sector, chégase a un
total de 85 millas e, sumados os metros que se obteñen con curvímetro sobre plano 1/25.000, acáda-
se a cifra de 108.000 metros. Se dividimos esta cantidade polo valor da milla de 7 estadios, de 185
metros cada un, isto é, 1.290 metros, obteremos un cociente de 83’71 millas; en cambio se a cada milla
lle damos 20 m menos, isto é, 1.270, o que pode suporse loxicamente como erro de medida, o cocien-
te que obter sería o das 85 millas desexadas. 

Un erro de menos de 20 metros por cada quilómetro resulta certamente insignificante en toda
medición indirecta destas características. 

Se da distancia total pasamos ás parciais, que poden obterse fundamentadas en criterios firmes
ó longo deste tramo, chegaremos a resultados parecidos. Así, nos arredores da aldea de San Julião de
Montenegro, a 7.700 metros de Chaves, seguindo a vía romana, apareceron catro miliarios, na súa
maioría conservados dentro ou arredor do templo parroquial, que veñen a demostra-la existencia nas
inmediacións deste lugar dunha incuestionable milla de referencia pese a que os cilindros poidan
encontrarse lixeiramente desprazados. Concretamente, un dos miliarios, dedicado a Decio, marca a
milla VI ab Aquis Flavis. Se dividimos 7.700 entre 6 obteremos unha milla de 1.283 metros, dentro,
polo tanto, dos parámetros da obtida no cómputo anterior. 

Uns quilómetros máis adiante, nas inmediacións da Capela de Sáa, apareceron outros dous milia-
rios, que proban, debido á súa reiteración, a existencia dunha milla no lugar. Dous quilómetros e
medio despois chégase a Vilarandelo, onde se conta con outros tres miliarios, que demostran o mesmo.
Desde Sáa ó centro de Vilarandelo hai aproximadamente 2.550 metros, ou sexa, dúas millas de cerca
de 1.290. Como pode apreciarse, a milla de 7 estadios parece confirmarse neste sector. 

Sen embargo, o feito máis notable provén de que existe no Museu de Bragança un miliario dedi-
cado a Augusto procedente das inmediacións do castro de Avelães coa moi probable cifra m(ilia)
p(asuum) CLX [—]45. Ó ser baleirado na Idade Media para sarcófago fóronlle probablemente destrui-

45 J. Henriques Pinheiro, Estrada militar..., 89 ss. Os miliarios de Augusto e Caracalla apareceron, segundo o informe das escavacións efectuadas na
ermida de San Sebastião, formando parte dunha sepultura, coas inscricións cara a dentro. Isto proba que provirían das inmediacións e que non se
trataba da primeira reutilización, posto que inicialmente foran baleirados para sarcófagos.
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dos os díxitos do final. ¿Cantos? Anticipemos que unha cifra deste calibre soamente pode facer refe-
rencia a un dos dous capita viarum, imposible no caso de Asturica, que non se atopa suficientemen-
te afastada para adecuarse a esta distancia e moi probable no caso de Bracara dado que parece res-
ponder a esta esixencia. En efecto, se sumámo-las 77 millas que se determinaron para o tramo Braga-
Chaves ás 85 que existen entre Chaves e o Castro de Avelães, obtense un total de 162. Sabemos, polo
tanto, que o miliario do Castro de Avelães perdeu probablemente dous díxitos, dúas barras verticais
equivalentes ó numeral II. Coincidirían, polo tanto, as millas que vimos determinando por outros
medios desde Bracara coas que se atopan ref lectidas neste transcendental miliario, co engadido de
demostrar que o Castro de Avelães pertencía aínda ó convento xurídico bracarense, dato transcen-
dental á hora de determina-la mansión de Compleutica, como se verá. 

Sector Castro de Avelães-Astorga

O seu tratamento esixe unha boa dose de intelixencia e non menos imaxinación, dadas as difi-
cultades que envolve. E dicímolo porque, a partir de Figueruela de Arriba, xa na provincia de Zamora,
e á hora de traspoñe-la Sierra de la Culebra, mentres os retallos visibles de agger nos levan ó norte,
polo portelo de San Pedro de las Herrerías, os miliarios de Gallegos del Campo e San Vitero, así como
a dedicatoria a Augusto de Rabanales de Aliste46, por non menciona-la inmensa importancia arqueo-
lóxica desta mesma poboación47, condúcennos polo sur, para salva-lo mencionado bastión montaño-
so por Sarracín de Aliste e Ferreras de Arriba, segundo xa se describiu no seu momento. 

Relegar estes miliarios ó trazado dunha hipotética vía diferente norte-sur resultaría o máis cómo-
do48, pero non resulta posible xa que a referencia a Caese ou Caesara como mansión de arranque, tanto
do miliario de San Vitero como do de Babe, así como a proporcionalidade entre a suposta distancia
con respecto a esta mansión e as millas que exhiben, VI e XX, demostra que pertenceron á vía XVII.
Non queda, pois, máis remedio que admitir dúas variantes para atravesa-la Sierra de la Culebra, varian-
tes que diverxerían en Figueruelas de Arriba e xuntaríanse de novo en Calzada de Tera, á hora de cru-
za-lo río deste nome cara a Petavonium. Sen embargo, e como se deduce da distancia marcada no milia-
rio de Babe, a lonxitude de milla empregada para cada unha das variantes faríase extensiva a todo o
tramo comprendido entre o Castro de Avelães e Petavonium, se é que non entre Avelães e Astorga,
inclusive, como dá a entende-la sorprendente coincidencia no número de millas, por suposto de lon-
xitude diferente, entre un tramo e o outro. 

Polo que se deduce dos miliarios coñecidos deste sector, certamente asturicense na súa case tota-
lidade, dos que conservan milla, estes pertencerían ó cómputo que determinaría o trazado do tramo

46 M. Gómez Moreno, Catálogo..., 56.

47 Pássim, páx. 56-57.

48 É a teoría de E. Loewinshon, “Mas sobre la A17...”, ME, nº. 51, xullo de 1995, 2 ss.
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sur, cunha milla máis longa, xa que existe maior distancia cá empregada para a contabilización que
determinaría o tramo norte. Dá a impresión de que unha das variantes, posiblemente a meridional, é
máis antiga e máis longa, sendo a setentrional, posterior e máis curta, a tida en conta no momento de
elabora-lo Itinerario de Antonino. Sen embargo, respetaríase o número de millas intermansionais ante-
riores, facéndoas neste caso máis curtas. De tódalas formas falaremos do problema das mansións no
apartado correspondente. De momento, intentaremos compaxina-las distancias determinadas por cada
un dos ramais entre Castro de Avelães e Asturica, en realidade só diverxentes entre Figueruelas de
Arriba e Calzada de Tera, aplicando a cada un deles a milla posible. O mesmo se fará coas distancias
sectoriais advertidas na variante sur. 

Partimos do feito básico de que o Itinerario de Antonino sinala entre Compleutica, para nós
Castro de Avelães, e Asturica 82 millas49. Pero como arrastramos ata agora tres de déficit, as que tive-
mos que descontar no sector Braga-Chaves, intentaremos engadilas agora, co que obteremos un total
de 85. Vexamos se podemos axustalas ós quilómetros obtidos. 

Entre o Castro de Avelães e Astorga, seguindo a traxectoria meridional, contabilízanse segundo
o método acostumado 157.500 metros. Se tomamos como referencia a milla de 10 estadios, de 185
metros cada estadio, obteremos unha lonxitude para esta de 1.850 metros, que será o divisor dos
157.500 metros aludidos, dando un resultado de 85, precisamente o número de millas que nos fan falta.
Agora ben, tratemos de poñer en relación as millas dos miliarios de San Vitero e Babe con ese miste-
rioso núcleo de partida, Caesara ou Caese, que non pode ser outra cousa máis ca unha mansión situa-
da no importantísimo Rabanales de Aliste. De Rabanales a San Vitero hai 7.000 metros, que divididos
entre 1.850 case non chegan ás catro millas, polo que hai que supoñer que o miliario procede de dúas
millas máis ó norte. Por outra parte, desde Rabanales ó castro de Avelães hai 62.000 metros, o que
supón 33 millas e pico de 1.850 metros. Se temos en conta que desde Avelães a Babe, de onde pro-
cede o miliario que marca XX[…] a Caese, existen 17.000 metros, e polo tanto 9 millas das que esta-
mos barallando, se restamos ás 33 do total estas nove, quédannos 24, que serían as que marcaba ese
miliario orixinariamente xa que no seu estado actual só se recoñecen XX. Coinciden plenamente, polo
tanto, os nosos cálculos, tanto parciais coma totais. 

Polo contrario, seguindo a traxectoria setentrional, contabilízanse 133.000 metros entre Castro
de Avelães e Astorga. A única milla adecuada que pode actuar como divisora desa cantidade co fin de
obter un cociente similar ó do tramo longo é a milla de 8 estadios e medio, 1.570 m, entre Castro de
Avelães e Petavonium, e 8 estadios soamente, 1.480 m, entre Petavonium e Asturica. En total, 85 millas
case xustas. 

49 Wess., 423, 1 ss., XV ata Veniatia, XXVIII ata Petavonium, XV ata Argentiolum e XXIV ata Asturica.
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Outra cousa é a distribución das mansións e a determinación real das millas que mediaban entre
elas, pero desa cuestión falarase no apartado seguinte. Por agora, só posuímos fundamento para afir-
mar que nos distintos tramos da vía 17 empregáronse diferentes lonxitudes de milla: de 9 estadios e
medio, isto é, 1.757 metros, entre Braga e O Pindo, ó longo de 59 millas; duns 1.200 (6 estadios e
medio) entre O Pindo e Chaves, en tan só 18; duns 1.300 metros (7 estadios), entre Chaves e Castro
de Avelães, nun percorrido de 85 millas; de 1.850 (entre Avelães e Astorga, polo tramo longo); 1.570
m (8 estadios e medio) entre Compleutica e Veniatia; 1.650 m (9 estadios) entre Veniatia e Petavonium,
e de 1.480 m entre Petavonium e Asturica50. 

4. A determinación das mansións

Mansións plenamente seguras ó longo desta vía, coñecidas xa por outros criterios, soamente son,
á parte a de Bracara e Asturica, as dúas capitais conventuais entre as que se estende a ruta, Ad Aquas,
posteriormente Aquae Flaviae (Chaves), e Petavonium (Ciudadeja, Rosinos de Vidriales). En canto ó
resto poden establecerse, con moita probabilidade, Pinetum e Compleutica, e con bastantes proble-
mas Salacia, Praesidium, Caladunum, Reboretum e Argentiolum. Vaiamos por partes e seguindo a orde
que marca o I. de A. 

Salacia

A primeira mansión que o Itinerario menciona é a de Salacia, a 20 millas de Bracara e sen varian-
te ningunha nos distintos códices do I. de A. Tradicionalmente identificouse con Salamonde, dada a apa-
rente homonimia e o intento non xustificado de leva-la vía pola beira esquerda do Rabagão51 e a pesar
do excesivo afastamento do caput viae. Por isto, e seguindo o noso trazado, cremos máis probable que
Salacia se identifique co Castro de Vieira do Miño, situándose a mansión propiamente dita en Vilaseca
a máis ou menos cincocentos metros a suroeste deste establecemento, concretamente o quilómetro 35
desde Braga, reductible á milla 20 que marca o I. de A. aplicándolle a lonxitude de 1.750 metros (9 esta-
dios e medio) no seu momento obtida. De feito, nas proximidades deste impresionante oppidum e á

50 Veremos despois que entre Petavonium e Asturica existen XXIX millas, entre as que hai que dividi-los 43.000 metros de distancia real que actualmente
se contabilizan. O cociente dá 1.480, a milla clásica por todos aludida. A dificultade dáse cando se quere estender este valor miliario ó resto do cami-
ño, posto que obteremos bastantes máis millas das precisas. Outra solución é manter este valor para o tramo Petavonium-Asturica e a de 1.570 para
o tramo Compleutica-Petavonium, pero neste último caso os 90.000 metros de distancia daríannos unha milla máis das 56 necesarias. Finalmente,
se mantémo-lo valor da milla de 1.570 para o tramo Compleutica-Veniatia (Figueruelas de Arriba), a de 1.666, 9 estadios, para a de Veniatia-
Petavonium e a de 1.480 para a de Petavonium-Asturica as contas saen redondas.

51 Faino xa Contador de Argote, III, XIII, 580, malia que o relato orixinal dalgún dos seus informadores non parece ir por aí, e fano, en xeral, tódolos
que despois o seguiron, atraídos por razóns similares.
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marxe mesma do decurso deste camiño cara á Portela de Serradela existe unha aldea co suxestivo topó-
nimo de Parada Velha, situada a menos de dous quilómetros ó leste do Castro de Vieira. Nembargantes,
e a pesar dun topónimo tan suxestivo, as razóns topográficas, así como a ausencia de vestixios romanos
no lugar aconsellan, como máis probable para o asentamento de Salacia, a opción de Vilaseca.

Praesidio

Despois de Salacia e a 26 millas dela, sen variante ningunha nos diferentes códices, sinala o I. de
A. Praesidio, un asento por definición defensivo, que a xeneralidade dos autores identifica co castro
de Codeçoso52. Non se debe esquecer, sen embargo, que no castro de Codeçoso fora atopado un milia-
rio coa milla 38 desde Braga, segundo xa se referiu, e un pouco antes, en Venda Nova, outro máis coa
trinta e cinco, o que vén a ratifica-la posición do anterior, polo cal de ningunha maneira pode situar-
se neste lugar unha mansión que distaría 46 millas dende Braga. 

En teoría, polo tanto, desde o castro de Codeçoso faltarían aínda oito millas para que se cum-
prisen as 46 nas que o I. de A. sitúa Praesidium a partir de Bracara e que se cumprirían, realizando os
cálculos acostumados, máis ou menos á altura de Pisões. Non se esqueza, sen embargo, que o I. de A.
conta para o sector Bracara-Aquae Flaviae con tres millas de máis, que haberá que restar dalgún dos tra-
mos intermansionais. Parécenos que é deste, por se-lo máis longo e difícil, de onde debemos facelo, co
que, ó tratar de encaixar esas 23 millas reais dende Salaecia, seguindo sempre os nosos cálculos, a correc-
ta localización de Praesidium sería nas inmediacións de Vila da Ponte, posiblemente no castro de
Valongo ou xacementos próximos similares, como, seguindo outro razonamento, tamén conclúe Dias
Baptista53. Esas 43 millas serán, polo tanto, o total que terán que reparti-las dúas primeiras mansións da
vía, e non 46, como lles asigna o I. de A. 

Caladunum

Por outra parte, en dirección a Chaves, e no lugar de O Pindo, posuímos outro miliario coa
milla 59, as que, sumadas ás 18 que o Itinerario e os miliarios intermedios demostran que hai desde
alí ata Aquae Flaviae, dan un total de 77. Polo tanto, arredor da milla 59 debería estar situada
Caladunum, a só 16 millas de Praesidium, como indica o I. de A. A dificultade, á hora de relacionar
Caladunum cun oppidum de grande importancia defensiva, como parece desprenderse do sufixo
–dunum do topónimo mesmo, residía ata agora tanto na admisión da variante sur tradicional, por
Alturas de Barroso, lado polo cal era, en ocasións, desprazado54, como na aparente ausencia de cas-

52 Entre eles, Lereno de Barradas, Vias romanas..., 44, negando a localización de Praesidium en Codeçoso e afirmándoa en Castro de Codeçoso.

53 J. Dias Baptista, “Via Prima. A Via Imperial Romana de Braga a Astorga”, Rev. Aquae Flaviae, III, 1990, 153. Á parte do castro de Valongo, achega
este autor outros suxestivos topónimos como Castro de Andelhe, Cabeçada Armada, Cidade de Sabarraz, etc.

54 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I. Fontes Epigráficas da Gallaecia Meridional Interior, Santiago de Compostela, 1997, 30.
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tros importantes, a esta altura do percorrido da vía, no que se cría a variante norte. Para nós, unha
recente visita ó castro de Pedrario, a tan só dous ou tres quilómetros en liña recta ó norte da vía e
do lugar do Pindo mesmo, territorio da aldea de Arcos, veu despexa-la incógnita. O castro é unha
magnífica fortaleza cun triple recinto amurallado, estratexicamente situado ó sur da serra de Larouco
e dominando un panorama incrible pola súa amplitude e beleza, que no seu momento sería capital
dos Caladuni, unha civitas recentemente descuberta como tal55. Agora ben, a mansión viaria non se
identificaría co oppidum, que sen embargo lle daría o seu nome, senón co establecemento romano
convertido na súa réplica de planicie á beira da vía e situado no Pindo, onde parecen existir vestixios
ó respecto56.

Unha certa importancia urbanística que debeu alcanzar vén corroborada, ademais, polo feito de
que Ptolomeo cita a Caladunum como polis, a non ser que con esta expresión intentase referirse ó
indubidable urbanismo de selo indíxena do castro de Pedrario antes aludido. 

Ad Aquas

En todo caso, o pronunciado descenso topográfico desde as alturas do Pindo cara ó val de
Ardãos parece indicar unha posible fronteira entre Caladuni e Aquiflavienses, civitas esta última que
contaría no seu territorio coa mansión de ad Aquas, topónimo que, como expresión máis antiga, refe-
riría o I. de A., ou Aquae Flaviae como, trala súa conversión en municipio polos f lavios, recollen xa
nos seus textos respectivos algúns dos miliarios de Traxano, Adriano e Decio57. Ad Aquas, despois
Aquae Flaviae, a moderna Chaves, é, polo tanto, unha mansión segura sobre a que xa non caben vaci-
lacións no que se refire á súa localización58. 

Pinetum

Segue á mansión de Aquae Flaviae a de Pinetum, outro dos núcleos que Ptolomeo sinala no seu
tempo como polis. Se damos por boas as 20 millas que desde Ad Aquas lle atribúe o Itinerario de
Antonino e esta milla é a de 7 estadios ou 1.290 metros, como se concluíu, Pinetum situaríase despois
de Poçacos, concretamente nas inmediacións da romana Ponte do Arquinho, sobre o río Calvo. Agora
ben, neste lugar non se advirte establecemento antigo de importancia, polo que coincidimos coa
inmensa maioría dos autores en desprazala dúas millas máis adiante, ó próximo e importantísimo

55 Vide nota anterior.

56 J. Dias Baptista, “Via Prima...”, 139 e 177, sitúa, non sen razón, Caladunum en Arcos. Entre a poboación e O Pindo existe o topónimo Miumentos
(de monumenta), detector dunha necrópole antiga que indirectamente puidera levarnos á mansión de Caladunum.

57 Vide nos. 57, 58, 61, 62, 63, 80, 81, 90 e 93 deste mesmo corpus.

58 A preposición que precede ó acusativo non significa que a mansión estivese próxima ó núcleo urbano, como reiteradamente se pretendeu, senón
todo o contrario. Ó respecto P. Arnaud, L’itineraire..., 34, para quen os nomes das mansións deberían nun principio conserva-la forma dos vasos de
Vicarello: ab, mais ablativo, do punto de partida, e ad, mais acusativo, de chegada.
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poboado romano-indíxena do Cabeço, inmediatamente despois de cruza-lo río Rabaçal, resultando a
distancia desde Aquae Flaviae non de 20 millas senón de 22, o que restaría dúas ás 36 que o I. de A.
sinala entre Pinetum e Reboretum59. 

Reboretum

En todo caso, e contando con esta corrección, os nosos cálculos, efectuados sobre a milla de
1260/1290, situarían Reboretum unhas sete millas, 9 quilómetros, antes de Vinhais, cerca de impre-
sionante castro de Ousilhão e, en todo caso, uns quilómetros antes de vadea-lo Tuela. 

J. Henriques Pinheiro fala de que o castro de Ousilhão, próximo á aldea de Nunes, é o maior
que viu ata o ano 1895, no que escribe60, posuíndo extensos vestixios romanos, cousa que na nosa
prospección non puidemos constatar. Como nas mansións que toman o nome de antigos establece-
mentos castrexos, caso de Pinetum, para nós puidera ser este o oppidum de Reboretum do que toma-
ría nome a mansión, se ben as instalacións desta atoparíanse na depresión contigua e nas marxes da
vía61. En todo caso, non parece que alcanzaran un gran desenvolvemento urbanístico, posto que
Ptolomeo non menciona a Reboretum como polis62. 

Compleutica

A mansión de Compleutica correspondería con case absoluta seguridade ó lugar de Torre Velha
do Castro de Avelães. Ptolomeo encárgase de recordar que se trata dunha polis pertencente ó convento
bracarense63, así como o miliario de Augusto, das inmediacións daquel oppidum, de confirmar coa súa
cifra miliaria que no lugar onde foi atopado, coincidente co asentamento de Compleutica, segundo os
nosos cálculos, aínda se marcaban as distancias dende Bracara, sinal de que era aínda territorio do con-
vento bracarense. Sentímolo polos que sitúan aquí a capital dos Zoelas, unha civitas que tódalas fon-
tes clásicas atribúen á area ástur, se ben “Gallaeciae et Oceano propinqua”64, próxima a Gallaecia e ó
Atlántico, o cal, desde a perspectiva de Roma, sería rigorosamente certo, como despois se dirá. Certo

59 Unha distancia intermansional de 36 millas é considerable. Unha de corenta millas considerábase xa extenuante. O normal eran 20 millas para un
viaxeiro a pé, e de entre 20-30 millas para un viaxeiro en carro. Cabe dicir, sen embargo, que a lonxitude dos tramos percorridos dependía da topo-
grafía, pero sobre todo da sinteticidade coa que se presenta o decurso (M. Calzatori, Introduzione..., 408) xa que, ás veces, efectúase a descrición
abreviada, desbotando estacións menores, caso das sicilianas.

60 J. Henriques Pinheiro, Estudo da estrada militar romana de Braga a Astorga, Porto, 1895, 105, quen afirma que “..este castro é o maior que tenho
visto e com máis vetigios de ruinas. Existe em todo o castro cerámica romana e de exportação em abundancia, restos de columnas de granito etc.”.

61 Para o oficio de mansión callaría mellor o lugar chamado A Torre, ó noroeste de Ousilhão, nunha carballeira na que apareceron intensos e extensí-
simos vestixios de época romana.

62 Se así fose, resultaría acertada a suxestión de Arias Bonet, “El secreto de Antonino”, ME, 2, 1963, 18 ss., quen afirma que o acusativo sen ad desig-
na non o topónimo en si senón un lugar das proximidades. Contra esta opinión, Roldán, “Sobre los acusativos con ad en el Itinerario de Antonino”,
Zephyrus, 17, 1966, 109 ss., e Sillières, Voies..., 22, aducindo lugares fixos en acusativo. Nembargantes, estes dous autores inclínanse porque é o acu-
sativo precedido de ad o que designa proximidade, cousa que, opinamos, non se cumpre no caso de Ad Aquas da vía XVII, que certamente coinci-
de con Aquae Flaviae.

63 Ptolom..., II, 6, 38.

64 Plin, Nat. Hist., III, 4, 28: ...in iis sunt Gigurri, Pesici, Lancienses, Zoelae...; XIX, 2, 10 ... Non dudum ex eadem Hispania Zoelicum venit in Italiam
plagis utilissimum: civitas ea Gallaeciae et Oceano propinqua.
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que non é de desdeña-lo texto da ara, destruída a mediados do século XIX65, dedicada ó deus Aerno
pola Ordo Zoelarum, aparecida nas inmediacións do castro de Avelães. Sen embargo, non é difícil
explica-la súa presencia aquí pola existencia no lugar dun santuario de ampla resonancia rexional no
que unha comunidade tipo civitas, veciña da propietaria do lugar, posiblemente unha das civitates
aínda sen situar do Padrão dos Povos da ponte de Chaves66, e do santuario en cuestión, efectuaría o
seu voto particular a un deus indíxena famoso, á maneira do que sucedía nos santuarios panhelénicos.
De calquera xeito, todo fai pensar que o territorio zoela se estendería inmediatamente cara ó leste, unha
vez cruzado o río Sabor, río que faría de auténtica fronteira entre conventos xurídicos, segundo no seu
momento xa sostivo un de nós67. En todo caso, a inmediatez ó territorio galaico que Plinio sinala para
esta civitas68 pode cumprirse perfectamente neste caso, ó supoñer que os seus dominios, xuntamente
cos do convento asturicense, iniciábanse xa no outro lado do río Sabor. 

Veniatia

Para as catro mansións seguintes convén puntualiza-las distancias que as separan. Preferímo-las ofre-
cidas polo codex vindobonensis (L de Cuntz)69, que para este sector ten tamén en conta K. Miller70, ás
que figuran noutros códices en que se apoia o relato de Roldán71. 

Desta maneira, entre Compleutica e Veniatia existirían 25 millas, non 15; desta última a Petavo-
nium seguirían sendo 28, ó igual que 15 desde Petavonium ata Argentiolum. Finalmente, desde
Argentiolum ata Asturica soamente caben, a razón dos quilómetros existentes, 14, segundo confirma
o códice vindoboniense, fronte ás XXIIII que na obra de Roldán se lle asignaban. Téñase en conta que,
ás veces, nos itinerarios as cifras das mansións aparecen interpoladas, e mesmo os topónimos cambia-
dos, o que quere dicir que proveñen de fontes diferentes72. 

Anticipemos que Veniatia, Petavonium e Argentiolum son as mansións que o Itinerario de
Antonino recolle polo ramal que definimos como o máis curto. Será necesario, sen embargo, referír-
monos tamén a Caesara/Caese, unha mansión que os miliarios do decurso máis longo sinalan. 

65 J. Henriques Pinheiro, Estudio da estrada..., 80, afirma que a ara en cuestión foi levada de Avelães a Bragança en 1846 polos irmáns Assis e trans-
formada nunha urna para ser colocada sobre un mausoleo da familia no cemiterio desta poboación, co cal o texto do epígrafe quedou completa-
mente destruido.

66 Os candidatos máis firmes serían os Aebisoci e, incluso, os Aobrigenses, pois nada se opón a que Compleutica puidera ser ou a súa capital ou o seu
núcleo urbano máis importante. Sobre o texto do epígrafe e identificación das civitates, A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 25-26 e 424 ss.

67 A. Rodríguez Colmenero, Aspectos..., 135 ss.; Galicia..., 24. En contra, sobre todo Tranoy, La Galice..., 150 ss.

68 Nota 151.

69 O. Cuntz, Itineraria romana. Volumen prius. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense, Stuttgart, 1990.

70 K. Miller, Itineraria romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1916.

71 J.M. Roldán, Itineraria Romana..., 70.

72 Wess., 368.3 e 372.2 entre outros. Ó respecto, P. Arnaud, L’Itineraire D’Antonin..., 38.
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Veniatia atoparíase, polo tanto e tras esta corrección, a 25 millas de Compleutica, cunha lonxi-
tude por unidade que estableceramos en 1.570 metros. Isto presupón para o conxunto das 25 millas
un total de 39.250 metros que, seguindo o decurso do agger que a vía vai determinando a través, sobre
todo, do termo de Moldones, cumpriríanse á altura de Figueruela de Arriba, coincidindo Veniatia co
castro de La Imena, situado ó noroeste da aldea. Sobre o grande outeiro en que se acha asentado des-
cúbrese unha plataforma case perfectamente chaira duns 150 por 150 m, rodeada por un gran baluar-
te defensivo semiarrasado, na que se descubren vestixios cerámicos diversos, entre os que no faltan as
tégulas. A vía pasaba á beira, polo lado sur, sendo posible que a mansión propiamente dita se situase
no inmediato casco urbano de Figueruela de Arriba. 

Petavonium

Sería desde Veniatia que se bifurcaría a vía en dous tramos, derivando o máis longo cara ó sur,
tal como se determinara no outro apartado73. 

Desde Veniatia a Petavonium os itinerarios marcan 28 millas. Agora ben, non se esqueza que
levamos aínda tres de déficit, as que o Itinerario contabilizara de máis antes de Aquae Flaviae e que
non puidemos encaixar, por imperativo dos epígrafes e das distancias, nos tramos anteriores. Agora
sóbranos espacio, posto que desde La Imena (Veniatia) ata Petavonium quedan aínda, polo tramo
curto, 51.750 metros, que divididos entre as 28 millas que marca o itinerario, mailas tres do déficit
arrastrado, en total 31, dá un cociente de 1.669, exactamente a milla de 9 estadios. 

Argentiolum

Por outra parte, de Petavonium ata Asturica quedan 43 quilómetros, que divididos entre as 29
millas que distribuír entre os dous tramos que separa a mansión de Argentiolum dan unha lonxitude
de milla de 1.482 metros, a coñecidísima de 8 estadios. Isto permítenos, por outra parte, situar
Argentiolum ás 15 millas de Petavonium que marca o Itinerario, coincidindo, máis ou menos, a loca-
lización desta mansión un pouco ó norte de Tabuyuelo de Jamuz74. 

Caesera/Caesara?

Finalmente, queda a enigmática mansión de Caese[ra]/Caesara do que denominamos tramo longo
que, a xulgar polas distancias que figuran nos miliarios que a refiren, coincidiría coa actual poboación

73 Gadea, op. cit., sitúa Veniatia en Peña del Castillo, entre Boya e San Pedro de las Herrerías. Na mesma idea insiste G. Arias, ME, 1992, 8 ss.

74 Gadea sitúa exactamente a mansión na chaira inmediata a Villamontán e tocando o regato de Fontoria, onde se descubren importantes restos roma-
nos (Gadea, Vía Romana..., 5). Non ignora, sen embargo, que as catorce millas desde Astorga que marca o itinerario cúmprense máis abaixo, cerca
xa de Tabuyuelo. Ante isto, inclínase por admitir fallo no Itinerario. Pola nosa parte, opinamos que fai falta seguir buscando nas inmediacións de
Tabuyuelo Argentiolum, cabendo o recurso ó lugar que Gadea alude só como solución desesperada.
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de Rabanales de Aliste. Por outra parte, a monumentalidade dos vestixios arqueolóxicos que ofrece esta
poboación suxire que se trata dun posible caput civitatis, que intentaremos atribuír ós Zoelas. 

Para o visitante que chega a Rabanales actualmente constitúe unha agradable sorpresa descubrir,
expostos ó longo das rúas da aldea, basas graníticas de tódolos tipos e tamaños, fustes de columna, algún
capitel, grandes perpiaños reaproveitados con modelacións de natureza romana, falos graníticos de diver-
sos tamaños e, sobre todo, unha magnífica colección de case unha decena de estelas funerarias belamen-
te decoradas, algunhas delas con epígrafes elocuentes, que se atopan incrustadas nos muros interiores e
exteriores do templo parroquial. Tódolos veciños do lugar coinciden en afirmar que os restos arqueoló-
xicos aludidos proceden de El Castrico, unha pequena lomba situada ó SE da aldea onde foron atopa-
das estructuras antigas importantes e outros restos in situ. Os vestixios que se observan na superficie cola-
boran coa crenza de que no lugar existiu un poboado antigo importante, o máis importante dos descu-
bertos dentro do ámbito territorial da aldea, posto que existen outros tres castros de aspecto máis arcai-
co dentro deste, denominados Castro de la Gallinera (ó norte), Castro de San Juan (ó oeste) e Castro de
la Luísa (ó sur e máis afastado), segundo xa no seu momento detallou Gómez Moreno75.

Por outra parte, Gómez Moreno mesmo descubriu no centro da cara alongada dun bloque de
granito sucada por incisións horizontais paralelas ó nexo CVR que, entre outras posibilidades, SE atre-
veu a desenvolver en Cur(unda), a posible capital dos Zoelas mencionada unha soa vez no célebre
pacto efectuado por varias gentilitates desta mesma civitas76. A suxestión de Gómez Moreno parécenos
de enorme valor se se engade ós argumentos esgrimidos arriba sobre a máis que probable veciñanza
dos Zoelas, unha civitas ástur, coa súa homóloga galaica dos Aebisoci, se non é cos Aobrigenses, que
terían como capital e principal núcleo urbano a Compleutica, no castro de Avelães. A civitas Zoelarum
estenderíase neste caso desde o leito do río Sabor ata a Sierra de la Culebra, correspondendo Curunda,
o seu caput civitatis, á aldea de Rabanales77. 

Sen embargo, aínda aceptando esa hipótese, nada aparentemente se aclararía, posto que os milia-
rios en cuestión ofrecen as súas distancias referidas a Caesara/Caese[ra], mansión que non se detecta en
fonte ningunha da época. A única solución que para este enigma cabería sería a de supoñer para Curunda
ou a substitución do seu primitivo topónimo indíxena por outro de orixe romana, do cal non se posú-
en abundantes exemplos, aínda que na práctica chegue a producirse78, ou a adición do novo ó antigo,
formando outro composto, práctica que confirman numerosos testemuños79. Intúese, ademais, que o

75 M. Gómez Moreno, Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora (1903-1905), Madrid, 1907, 12 ss.

76 CIL, II, 2633.

77 Que Curunda foi con bastante seguridade o caput civitatis Zoelarum suxíreo o feito de firmarse en Curunda mesmo e “per Abienum Pentili, magis-
tratum Zoelarum...” a primeira parte do aludido pacto na que interviñan as dúas gentiliates de Desonci e Tridiavi, pertencentes á civitas Zoelarum.
En cambio, para o segundo dos pactos, máis plural e cunha gentilitas, a dos Avolgigi, pertencente á civitas Orniacum, escóllese Asturica, a capital
do convento, onde se efectúa ante os seus mandatarios, L. Domitius Silo e L. Flavius Severus.

78 Plin., Nat. Hist., V, 1, 5, ...Babba, Iulia Campestris apellata; III, 4, 25, ...Castulonenses, qui Caesarii Iuvenales apellantur, Saetabitani, qui Augustani...
etc.; III, 4, 15, ...Carisa cognomine Aurelia, Urgia cognomine Castrum Iulium...

79 Sobre adición dun novo nome latino ó topónimo indíxena: III, 4, 14, Seriae adicitur Fama Iulia, Nertobrigae Concordia Iulia, Segidae Restituta Iulia
etc. Incluso tratándose de simples oppida sen estatuto especial, en Plin., III, 3, 11.
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novo topónimo sería extraído dun dos títulos
imperiais de Augusto, o de Caesar, tal e como
se constata noutras varias ocasións80. De aí
que a resultante fose ou Caesara/Caesar(ea)81

(miliario de San Vitero), ou Caese/Caese(rea)
(miliario de Babe), omitíndose, na práctica, o
topónimo indíxena, como de feito se consta-
ta nos dous miliarios aludidos, o que faría
equivalente o resultado de ámbalas dúas solu-
cións. 

Todo isto suporía, en consecuencia, al-
gún tipo de promoción xurídico-urbana deste
núcleo romano-indíxena desde datas posterio-
res ás guerras cántabras, segundo aconteceu
con outros varios do noroeste82. 

Preguntámonos, sen embargo, se non
existen argumentos engadidos ó da natureza
mesma do topónimo para probar esta posi-
ble promoción. A resposta pode ser: ata
agora non, e desde agora si. A clave reside
noutro epígrafe aparentemente honorífico,
que achegou Gómez Moreno por primeira
vez, pero cunha interpretación e unha trans-
cendencia que non atinou a descubrir
(fig. 12). Trátase dunha inscrición no seu tempo existente na esquina noroeste da capela de Santa
Catalina, posteriormente transformada en adega dunha familia da aldea. O epígrafe segue conserván-
dose no seu lugar orixinario e, gracias a esta circunstancia, puidemos interpretalo adecuadamente. A
transcrición que Gómez Moreno fai del é: …Caesa.../...f. Aug..., engadindo que se trataría posible-
mente dunha inscrición honorífica imperial do século III83. Sen embargo, e tralo exame do orixinal,
a interpretación correcta debe ser necesariamente [Imperatori] / Caesar.[i / Divi] f(ilio) / Aug.[usto),
tratándose, pese a que non aparece expreso o oferente, dunha dedicatoria erixida a Augusto, ou polos
habitantes do xa importante núcleo urbano en cuestión ou polo conxunto dos habitantes da civitas,

80 A máis expresiva en Plin., V, 1, 20:... promontorium Apollinis oppidumque ibi celeberrimum Caesarea, ante vocitatum Iol..., ó intentar describi-la
Mauritania. En Hispania, Ptolom., II, 5, 6 ...Norba Kaisareia, ó referirse ás cidades lusitanas. Tamén Plin., IV, 34, 117, Colonia Norbensis Caesarina.

81 Precisamente, en Hispania, e dentro da onomástica do imperio é o lugar onde máis se dá a forma Caesarus, por Caesareus ou Caesarianus (A. Möcsy,
Dissertationes..., 59), existindo na epigrafía da Asturia Transmontana, incluso, o antropónimo Caesaro, -onis (epígrafe existente no museo de Oviedo).  

82 Pénsese nos numerosos núcleos urbanos fundados con nomes derivados da titulatura imperial de Augusto no resto do norte peninsular, como é o
caso das capitais de convento do noroeste, Iuliobriga, Octaviolca, Nova Augusta, Segisama Iulia e un longo etc.

83 “En la ermita de Santa Catalina del barrio de arriba, estuvo ora piedra, hoy metida en la esquina de la casa que, en vez de ella, se ha hecho. Es de
granito rojizo y tenía dos líneas de escritura, cuya parte conservada dice: …CAESA…/…F.AVG…. Aunque son tan pocas letras, por desgracia, bastan
para reconocer una dedicación imperial, única de este género que hasta el presente he hallado en estos reductos indígenas, y la F que precede al
Aug[ustus] de la segunda línea, correspondiendo de seguro a p[ius] f[elix], le dan por fecha el siglo III, en el que estos dictados se aplicaron”.

Fig. 12. Dedicatoria a Augusto de Rabanales.
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para nós dos Zoelas, a semellanza do que acontece no territorio doutras civitates e con este e outros
emperadores84. 

Despois do dito, xa non extraña tanto o apelativo de Caesara ou Caesarea, que adoitamos atri-
buír ó núcleo, constituíndo, por outra parte, un argumento engadido a favor do carácter de capital de
civitas, susceptible, polo tanto, de ser comunicado por unha das vías augústeas da época, deste núcleo
urbano85. O que non se comprende, sen embargo, é a razón pola que se silencia nas fontes da época,
concretamente nas táboas de Ptolomeo e nos itinerarios. Tal vez, no caso de Ptolomeo, pola mesma
razón que se omite a mención doutras civitates e núcleos importantes do ámbito ástur, como sería o
caso dos Susarros86, recentemente redescubertos87, isto é, o esquecemento; no dos itinerarios, porque
sospeitamos que foi elixida a variante máis curta, e por isto máis transitada, cando esta guía de cami-
ños foi redactada. 

84 Outra posibilidade reside en que puidera tratarse do pedestal dunha estatua do emperador, tal e como suxire a súa forma e dimensións. Neste caso,
a inscrición, interpretable en nominativo, sería o lacónico indicador da identidade do personaxe a quen os habitantes de Curunda empezarían a tri-
butar culto. No noroeste contamos con varias dedicatorias a Augusto relacionadas, na súa maioría, con tarefas fundacionais das novas cidades. Este
é o caso das tres de Lugo, da de Braga e, incluso, da de Campa de Torres, en Xixón (Sobre isto, A. Rodríguez Colmenero - Mª. C. Carreño, “Sobre
Paulo Fabio Máximo y la fundación de Lucus Augusti. Nuevos testimonios”, Finis Terrae. Estudios en lembranza do Prof. Dr. Alberto Balil, Santiago
de Compostela, 1992; tamén A. Rodríguez Colmenero, “La nueva tabula hospitalitatis de la Civitas Logeiorum. Problemática y contexto histórico”.
ZPE, Band 117, 1997, 217 ss.; “Los castella de Susarros y Gigurros en el Noroeste Hispánico y sus primeras relaciones con Roma a través del bronce
de Bembibre y otros documentos de reciente aparición”, en L. Grau - J.L. Hoyas, El bronce de Bembibre. Un edicto del emperador Augusto, León,
2001, 67 ss.

85 Non cabe dúbida de que a importancia anterior deste núcleo indíxena desempeñaría un papel determinante no trazado da primitiva vía, malia ter
que efectuarse un lixeiro rodeo e a ser coñecidas as vantaxes do camiño máis setentrional que, ó final, se imporá.

86 Ptolom., II, 6, 28.

87 Vide nota 197.
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Representación gráfica da vía XVII do I. de A.
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A BRACARA AUGUSTA M.P. I
53.- Tiberio

(Braga)

a: 244 cm. Ø: 55>60 cm.
l: 8.5>9.5 cm.

Características externas
Descuberto en 1985 na chamada Quinta das Goladas,

situada na rúa P. Manuel Alaio-Largo do Orfeão (Braga), na
saída para Chaves. Atópase, actualmente, depositado no
Museu D. Diogo de Sousa co número de inventario 64292.

Cipo cilindrado completo, de granito de gran medio, par-
tido en dous anacos por unha liña de fractura irregular. A
inscrición consérvase completa, desenvolvéndose toda ela
no fragmento superior do cilindro, aínda que cunha peque-
na mutilación na  primeira liña. As letras están ben deseña-
das, circunstancia que facilita a súa lectura.

Bibliografía
Baptista, Via..., 169; Martins, O povoamento..., 89.  

Interpretación

Ti(berius)  · Cae[sar ·] divi · Au[g(usti)]. .
f(ilius)  ·divi · Iuli · nepos · 

aug(ustus) · pont(ifex) · maximus ·
imp(erator)  · VIII · consul · V ·

tr(ibunicia) · potest(ate) · XXXIIII
Bracaraugu[sta] ·.

I.

Tiberio César Augusto, fillo do divino Augusto, neto do divino
Xulio, sendo pontífice máximo, emperador pola oitava vez, cón-
sul pola quinta e estando investido co trixésimo cuarto poder tri-
bunicio mandou construí-la milla I desta vía contando dende
Braga.

Corpus dos monumentos viarios mobles

a. 32 d.C.
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Características externas
Localizado en data inde-

terminada, de tódolos xeitos
antes de 1905 (ano no que se
publica a primeira noticia), no
lugar de Areal de Baixo (Bra-
ga), aínda que se descoñece
o lugar exacto do seu achado.

Na actualidade atópase
depositado no Museu Soares
dos Reis do Porto.

Cilindro de granito de gran fino, en bo estado de conser-
vación, da  mesma maneira que a inscrición, que se desen-
volve en tres liñas.

Bibliografía
Fortes, Analecta..., 479-480; Martins, O povoamento...,

88-89.

Interpretación

Anotacións
Pola súa situación nos arredores da cidade de Braga,

debería corresponder á milla I, do mesmo xeito que o ante-
rior.

D(omino) n(ostro) Con
stanti

nob(ilissimo) c(a)es(ari)

Dedicado ó noso señor, o césar nobílisimo, Constante.

Anotacións
Atribuíble ó ano 32-33 da era, cando Tiberio se atopa-

ba investido do seu trixésimo cuarto poder tribunicio.
Convén subliña-la fórmula divi Iulii nepos, que axuda a
transcribir correctamente o encabezamento do recente-
mente descuberto Bronce de Bembibre (León). (A.

Rodríguez Colmenero, Los Castella…, 68). Ausencia do a,
antes de Bracara. Por primeira vez se le Bracaraugusta de
maneira unitaria.

A súa localización nas veciñanzas de Braga, en dirección
a Chaves, causa que o atribuamos á vía XVII do Itinerario
de Antonino, na que sinalaría a milla I.

54. - Constante
(Areal de Baixo, S. Victor, Braga)

a: 92 cm. Ø: 43>45 cm. 
l: 6>11 cm.
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A BRACARA AUGUSTA M.P. ?

Características externas
Actualmente descoñécese o seu paradoiro. Referencia-

do por J. Contador de Argote nestes termos: "Fora da estra-
da actual de Braga a Chaves… no Zebral, lugar pouco dis-
tante do de Espindo, junto a capela de S. Martinho, estão
dous padrões, hum quebrado, e com letras, mais dellas se
não pode colher o que diziao; tem dois palmos de compri-
do, oito de groso. O outro não denota distancia alguma,
somente declara ser mandado por Cesar Augusto".

Bibliografía
Álvarez de Figueiredo, fol. 120, de onde Masdeu,

Historia, 19, 61, 142; Argote, Memórias..., II, 633; CIL, II,
4776; Barradas, Vias..., Q. III, A-8; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 311, nº. 387.

Interpretación

Anotacións
Sorprende o inicio temperá do balizamento desta vía, o

ano 5 antes da era, por agora. Trátase, nembargantes, dunha
lectura hipotética, dado que desapareceu o documento.

[Imp(erator) Ca]esar [divi f(ilius)]
aug(ustus) [pont(ifex) max(imus) imp(erator)

XV co(n)s(ul) XII<I>] tr[ib(unicia) pot(estate)] XVIII...

O emperador césar Augusto, fillo do divino Xulio, pontífice
máximo, investido coa 15ª potestade imperatoria, a duodécima
consular e a 18ª potestade tribunicia…

(Argote, Memórias..., II, 633)

AB AQUIS FLAVIS M.P. XLIII ( A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXIV)

a: 202 cm.  Ø: 54>56 cm. l: 8>12 cm.

55.- Augusto
(São Martinho do Zebral, Montalegre)

56.- Tiberio
(Vilariño dos Padrões, Montalegre)

a. 5 a.C.
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Características externas
Descrito por Martins Capela, así: "Está de supporte a

uma varanda, com a epigraphe volta para o solo e muito
damnificada pelos saes que desaggregan a pedra.
Columna inteira, de granito ordinario, mede 2,5 m de alt.;
1,67 m de cir.; a letra. 0,1m.". Preséntanse unha serie de
dúbidas querendo identificalo con outro referenciado por
Contador de Argote e transmitido polo bispo de Uranópolis
en Vilarinho dos Padrões. En canto ó paradoiro actual, nin-
guén despois de Capela atinou a sinala-lo seu destino.
Recentemente, e revisando O Archeologo Português, deca-
támonos de que podería tratarse dun publicado por aquelas
datas nesta revista en 1914, ingresado no Museu Arqueoló-
gico Nacional co número de entrada 5224, por dilixencia do
Sr. Fernando Barreiros, tenente da garda fiscal de Montale-
gre, quen o enviou a Leite de Vasconcelos. Trasladado
recentemente a Lisboa, puidemos comprobar que se trata-
ba do mesmo miliario.

Columna de granito de gran fino, ben cilindrada, presen-
tando unha serie de cruces de termo en posición inversa á
da inscrición romana, a cal se desenvolve na metade supe-
rior do soporte.

Bibliografía
Argote, Memórias..., nº. 979, engadindo no inicio un imp

inexistente; Capela, Miliários..., 90-91, nº. 4; CIL, II, 4773, pres-

cindindo do imp inicial; Leite de Vasconcelos, AP, XIX, 1914,
250; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 312-313, nº. 391.

Interpretación

Anotacións
Idéntica redacción que o de Zebral, tamén dedicado a

Tiberio e coma el redactado en nominativo e sen m.p. na
expresión das millas, que hai que corrixir a XXXIV xa que
Leite di que estaba en Padrões, que coincide co Vilarinho
dos Padrões de Argote, milla 34 dende Braga e 43 dende
Chaves. Nembargantes, Capela asígnao a Venda dos
Padrões, que correspondería a Venda Nova, unha milla máis
dende Braga, a 35. Ficamos, polo tanto, coa dúbida, que
tamén contribúe a acrecentar Argote (Memórias, nº. 932).

Ti(berius) caesar div(i) [Aug(usti) 

f(ilius)] divi Iuli nep(os) 

pont(ifex) max(imus) imp(erator)

co(n)s(ul)V trib(unicia) pot(estate)

Brac(ara) Aug(usta) XX[XIV]. .

O emperador Tiberio césar, fillo do divino Augusto, neto do divi-
no Xulio, pontífice máximo, cónsul por quinta vez, coa potesta-
de tribunicia. Milla 34 dende Braga.

Características externas
Descoñecémo-lo  seu paradoiro. Foi mencionado por J.

Contador de Argote.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 574 e 633; CIL, II, 990;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 318. A confusión
débese ás citas do CIL; Barros Sibelo, Antigüedades…,
138. 

Interpretación

Anotacións
Remitimos ó lector ás puntualizacións efectuadas na páx.

107, nota 8. A localización deste miliario corresponde, de
feito, ós arredores de Vilarinho dos Padrões, máis alá de
Venda Nova, e sospeitamos que é o mesmo ó que Argote se
refire nunha pasaxe sumamente confusa, onde mestura
informacións contradictorias, atribuíndo a situación do milia-
rio á ribeira esquerda do río Canhúa (Argote, Memórias…, II,
III, cap. XII, 574), identificable hogano soamente co Borralha,
o cal desauga no Rabagão, preto de Ponte do Arco.

Imp(erator) · Caes(ar) · Traianus
aug(ustus) · p(ontifex) · m(aximus) · tr(ibunicia) po<t>(estate) XX re

fecit  Aquis Flavis
m(iliam) · p(asuum) XLIII

O emperador césar augusto Traxano, sendo pontífice máximo e
estando investido coa tribunicia potestade por vixésima vez,
arranxou a milla 43 a partir de Chaves.

(Argote, Memórias..., II, 633)

57.- Traxano
(Vilariño dos Padrões, Montalegre)

a. 32 d.C.

a. 102 d.C.
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58.- Adriano
(Ponte do Arco, Montalegre)

Características externas
"Outro está em hu(m) arco adia(n)te de Codesoso que

tambem sinala distancia de caminho, e diz deste modo" (Brito,
Monarquia, V, 66). "Outro algum tanto distante do emperador
Hadriano, e declarava que dallí a Chaves erao dez legoas e
tres quartos" (Argote, Memórias..., parágrafo, 940).

Bibliografía
Brito, Monarquia..., V, 66; Argote, Memórias..., 576, nº. 940.

Interpretación

Anotacións
Tanto a milla expresada, a 43, como a circunstancia de

precisar Brito que está "em hu(m) arco adiante de Co-
desoso" lévanos inexorablemente á Ponte do Arco, sobre o
río Borralha, noutro tempo Canhúa, a moi pouca distancia
cara ó oeste de Vilariño de Padrões.

Imp(erator) caes(ar) Traia
nus Hadrianus

aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate)
XX refecit

Aquis Flaviiis
m(ilia) p(assuum) XLIII

O emperador césar augusto Traxano Adriano, pontífice máximo,
e investido coa 20ª potestade tribunicia, arranxou a milla 43 a
partir de Chaves.

Características externas
Consérvase fincado nos xardíns da central hidroeléctrica

de Venda Nova (Montalegre). Cipo ben cilindrado de grani-
to de gran groso. Presenta nunha das súas caras dúas cru-
ces gravadas, sinal de que nalgún momento foi reaprovei-
tado como marco divisorio. Quérense apreciar restos de
letras difíciles de descifrar.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 340, nº. 449.  

Anotacións
As medidas que ofrecemos son as que presenta o milia-

rio no exterior, o resto aparece enterrado. É atribuíble á
milla 43, como o anterior, debido ó seu lugar de aparición.

59.- Anepígrafe
(Venda Nova, Montalegre)

a: 125 cm. Ø: 57 cm.

a. 135 d.C.

(
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a: 172 cm.  Ø: 58 cm.
l: 10 cm.

Características externas
Atópase exposto actualmente no Museu da Região

Flaviense (Chaves) e procede do lugar de Venda Nova
(Montalegre), concretamente, segundo M. Capela, do lugar
de Sangunhedo (Montalegre), "Está de supporte a uma
varanda, entrando o portal de um lavrador". Trátase dun
cilindro ben executado, de granito de gran fino, que conser-
va o seu epígrafe bastante nítido, a excepción do sector que
corresponde a unha pequena fenda vertical.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 602; CIL, II, 4771; EE, II, 463;

Capela, Miliários..., 98, nº. 8; Cardozo, Algumas..., 56; R.
Cortez, Lápide..., 190; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 315, nº. 396.

Interpretación

[Ti(berius) Cl]audius caesar. . .
aug(ustus) g[e]rmanicus po

nt(ifex) ma[x(imus)] imp(erator) V co(n)s(ul) III.
trib(unicia) po[t(estate) I]II p(ater) p(atriae) Brac(ara).

Aug(usta) [X]XXV.

Tiberio Claudio césar augusto, xermánico máximo, emperador
por quinta vez, tres veces cónsul, coa terceira potestade tribuni-
cia, pai da patria, refixo a milla 35 dende Braga.

AB AQUIS FLAVIS M.P. XLII (A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXV) 

60.- Claudio
(Venda Nova, Montalegre)

a. 43 d.C.
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Anotacións
Miliario do emperador Claudio, que datamos no ano 43

d.C. por coincidi-la quinta potestade imperatoria, o terceiro
consulado e a terceira potestade tribunicia nesta data.
Cremos, sen dubidalo, que marcaría a milla 35 dende Braga.
Como pode observarse, dábase neste lugar unha importante
concentración de miliarios de datación altoimperial, coincidin-
do aquí a milla 35 a partir de Braga e a 42 dende Aquae
Flaviae. Cousa moi diferente é a que respecta á localización
orixinaria deste miliario. Nos anos corenta da pasada centu-
ria, Mario Cardoço (Algumas..., 56) afirma: "marco miliario,
que actualmente se encontra junto á escada de uma casa, á
margem da estrada Chaves - Braga, no lugar chamado de
Venda Nova". Nembargantes, nos finais do século XIX,
Capela (Miliários…, 98, nº. 8) afirmaba que se achaba en
Sangunhedo, "de supporte a uma varanda, entrando o portal
de um lavrador", ratificando, ó final, "Jaz fóra da linha viaria e
a bons 2 kilómetros de costa acima este mill. Nao devia cus-

tar pouco tal conducçao por caminho de cabras". Efec-
tivamente, Sangunhedo áchase nun outeiro, a uns 2 km ó sur
de Venda Nova, pero no seu meridiano. A única maneira de
conciliar ámbalas dúas opinións sería supor que na primeira
metade do século XX o miliario foi trasladado, de novo, de
Sangunhedo a Venda Nova, á beira da vía. Se non fose así,
algún dos dous escribiría de memoria, con probabilidade
Capela, quen se apoiaría en datos non moi precisos de A. de
Figueiredo e mesmo de Argote. A proba de que Argote nos
seus informes non atina nas atribucións dos miliarios destes
lugares é que afirma (Memorias..., nº. 934), respecto a un
miliario de Claudio existente en Sangunhedo, que dista de
Braga dez leguas e tres cuartos, ou sexa, 43 millas. Agora
ben, os miliarios de Claudio contabilízanse dende Braga,
acadando a esta altura as 35 millas. Son os de Traxano e
Adriano os que se contan dende Chaves, correspondendo a
milla 43 a Vilarinho dos Padrões. De tódolos xeitos, a milla 35
dende Braga coincidiría en Venda Nova coa milla 42 a partir
de Chaves.

61.- Traxano
(Venda dos Padrões, Montalegre)

a: 192 cm. Ø: 59 cm. l: 8>10 cm.
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Características externas
Procede da poboación de

Venda dos Padrões (Montale-
gre) e actualmente atópase fin-
cado nos xardíns contiguos á
torre de homenaxe do castelo
da cidade de Chaves. Gran
cilindro de granito de gran
groso, que conserva restos da
súa inscrición moi apagados,

sobre os que se insculpiron unha serie de cruces  de brazos
iguais, sinal de que nalgún tempo foi reaproveitado para
marco divisorio.

Bibliografía
Cardozo, Algumas..., 34;  Barradas, Vias..., A-17;

Tranoy, La Galice..., 208; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 319, nº. 403, quen primeiro o atribúe a Adriano.

Características externas
Encóntrase depositado no Museu da Região Flaviense

(Chaves) e procede da Venda dos Padrões (Montalegre).
Trátase dun fuste completo e ben cilindrado, de granito de
gran groso, ó que lle falta un fragmento na parte superior,
afectando a parte da súa inscrición.

Bibliografía
CIL, II, 4782; Capela, Miliários..., 117; Barros, Era No-

va..., Chaves, 14-06-1936; Barradas, Vias..., 15; Cardozo,
Algumas..., 30 e 35; Rússel, Lápides..., 103; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae..., 317, nº. 400.  

Anotacións
O miliario pertence ó emperador Traxano e está datado

no ano 102 d.C., cando adquire o sétimo poder tribunicio e
a cuarta potestade imperatoria. Capela aínda puido ler cla-
ramente no final a milla 42.

Interpretación

[Imp(erator) ca]es(ar) div[i
Nervae f(ilius)] Nerva [Tr

aianus] aug(ustus) ger[m(anicus)
max(imus)] pontif(ex) max(imus)

trib(unicia) pot(estate) VII imp(erator) IV.
[ab] Aquis [Flavis]
m(ilia) p(asuum)

O emperador césar Nerva Traxano augusto, fillo do divino
Nerva,  xermánico máximo, pontífice máximo co poder tribuni-
cio por sétima vez e emperador pola cuarta, refixo  a  milla 42?
dende  Chaves…

62.- Adriano
(Venda dos Padrões, Montalegre)

a: 228 cm. Ø: 58 cm. l: 8 cm.

a. 102 d.C.
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Interpretación Anotacións
Está dedicado ó emperador Adriano e podémolo datar

no ano 120 d.C., cando aquel é investido do sexto poder tri-
bunicio. Aínda que non moi claro, podemos apreciar un Imp.
IV. Epigraficamente non sería posible, polo que teriamos
que imputalo a un erro.

A contabilización das millas dende Aquae Flaviae indica
que foi executado a partir desta cidade o arranxo da vía.

[Im]p(eratori) caes(ari) divi [Traiani f(ilio).  
divi N]ervae [n(epoti)] Nervae.  

[Traia]no [Ha]dr[iano

a]ug(usto) pon[t(ifici)] max(imo) [trib(unicia)

pot(estate)

[co(n)s(uli)  ab] Aquis

[Fla]vis m(ilia) p(asuum)

XLII

Dedicado ó emperador césar Augusto Nerva Traxano Adriano,
fillo do divino Traxano, neto do divino Nerva, pontifice máximo,
coa potestade tribunicia por sexta vez, emperador pola cuarta,
cónsul. Milla 42 dende Chaves.

Características externas
Encóntrase actualmente ex-

posto no Museu da Região Fla-
viense (Chaves) e procede de
Venda Nova (Montalegre). Trá-
tase da parte inferior dun milia-
rio ben cilindrado e con base
cuadrangular de granito de
gran groso. Na parte superior,
por onde foi cortado, presenta
gravadas un total de oito cru-
ces, o que nos está indicando
que foi reaproveitado nalgunha
época como fito terminal.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 932; CIL, II, 4774; Cardozo,

Algumas..., 11; Barradas, Vias..., 8, Q-III; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae..., 336, nº. 431. 

Interpretación

Anotacións
Poderiamos atribuílo a Traxano, tendo en conta que é

con este emperador co que comezan a mencionarse as
reformas da vía dende Chaves. Iso dependería, nembar-
gantes, da milla que se lle dea ó nº. 61, xa que procede da
Venda dos Padrões, pero podería ter sido levado alí dende
unha milla inmediata. Doutro xeito, non debería o presente
ser atribuído nin a Traxano nin a Adriano, que xa contarían
nesta milla co respectivo exemplar.

63.- Emperador indeterminado
(Venda dos Padrões, Montalegre)

a: 151 cm. Ø: 55 cm. l: 12 cm.

[Aqu]is Fla[vis]. . . . .

m(ilia) p(asuum) XLII

42 millas dende Chaves.
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Características externas
Desaparecido. Coñecémolo a través de Martins Capela:

"No sitio do monte do Crasto á margem esquerda do
Rabagão confluente do Cavado, freguezia dicta de
Codeçoso… Esta pedra deixou-a a descoberto ha poucos
annos ainda uma quebrada que desabou da ladeira ao rio.
E de granito bastante rijo e está inteira. Ten o letreiro per-
feitamente conservado…". Ofréceno-las seguintes dimen-
sións: "Alt. 2,4 m; diam. 0,57 m; alt. da letr. 0,1 m".

Bibliografía
Capela, Miliários..., 99, nº. 9; Cardozo, Algumas..., 9.;

Barradas, Vias..., A-21; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 315-316, nº. 397. 

Interpretación

Anotacións
Polo cálculo das distancias debería acharse na baixada

do castro para a canle do Rabagão. Mágoa que fora desfeito
para postes polos veciños de Pondras, segundo Capela. A
expresión das súas millas resulta clave para o cálculo xeral
das distancias.

Ti(berius) Claudius caesar

aug(ustus) germanicus

pont(ifex) max(imus) imp(erator) V co(n)s(ul)

III trib(unicia) pot(estate) III p(ater) p(atriae) Brac(ara)

Aug(usta) XXXVIII

Tiberio Claudio césar augusto, xermánico, pontífice máximo,
emperador por quinta vez, cónsul pola terceira, co poder tribuni-
cio por terceira vez, pai da patria. Milla 38 dende Braga.

65.- Tiberio
(Lama do Carbalho, Currais, Montalegre)

Características externas
Desaparecido. Contador de Argote  afirma que estaba

situado no lugar coñecido como "Lama do Carbalho numa
terra de pao a que chamam Borrajeiro". Prosegue dicindo
que estaba dedicado ó emperador Tiberio. O dito lugar
situábase, máis ou menos, a unha milla a occidente da
aldea de Currais (Montalegre).

Bibliografía
Argote, De Antiquitatibus…, 198; Memorias..., 935; CIL,

II, 4777; Barradas, Vias..., B-1; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 313, nº. 392.

Interpretación

[Ti(berius) caesar] divi aug(usti) [f(ilius)
divi Iuli] nep(os) aug(ustus) [pont(ifex)

ma] x(imus) imp(erator) VIII [co(n)s(ul) V
trib(unicia) pot(estate)] XXX[IIII

Brac(ara)  Aug(usta)] XXXIIX

Tiberio césar augusto, fillo do divino Augusto, neto do divino
Xulio, pontífice máximo, emperador por oitava vez, cónsul pola
quinta e coa trixésimo cuarta potestade tribunicia. Milla 39
dende Chaves.

(Argote, Memórias..., 935)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVIII  (AB AQUIS FLAVIS M.P. XXXIX)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXIX (AB AQUIS FLAVIS M.P. XXXIIX)

64.- Claudio
(Castro de Codeçoso, Montalegre) 

a. 43 d.C.

a. 32 d.C.
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66.- Anepígrafe
(Currais, Montalegre)

Características externas
Encóntrase servindo de soporte dun balcón na fachada

principal dunha casa situada no centro da aldea de Currais
(Montalegre). Trátase dun gran cipo, ben cilindrado, de gra-
nito de gran groso. Non presenta trazos de letras, a excep-
ción dunhas modernas que indican a data de 1900, cun M
debaixo.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 958; Barradas, Vias..., B-2 e B-3;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 339-340, nº. 445.

Anotacións
É posible que se trate dun miliario preparado para reci-

bir un texto pintado exclusivamente; de aí que non se advir-
tan vestixios de letras pese ó excelente alisado da súa
superficie.

a: 200 cm. Ø: 65 cm.

Anotacións
O que Argote nos transmite do texto orixinal, sobre todo no

referente á milla 38, fai que consideremos contabilizadas
as distancias dende Aquae Flaviae, pois efectivamente son 38

millas. Agora ben, o feito de ser este o único exemplar anterior
a Traxano que contaría dende Chaves fai que sospeitemos da
cifra XXXIIX a Bracara e non da XXXIIX ab Aquis Flavis. O
correcto, contando dende Bracara, sería 39 para este punto.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XL

67.- Anepígrafe
(Sanfíns, Currais, Montalegre)

Características externas
Tambor de máis de 60 cm de anchura incrustado nun

forno da aldea de Sanfíns (Currais, Montalegre). Case segu-
ro que foi levado dende o lugar denominado Os Padrões, que
Argote menciona cerca de Currais (vid. nº. seguinte) e que
sería tamén o lugar de procedencia do anterior.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 340, nº. 448.

Anotacións
O vestixio de cilindro posúe unha perforación a xeito de

fiestra de ventilación para o forno do que forma parte.
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69.- Anepígrafe
(Cruz de Leiranque, Montalegre)

Características externas
Procede das inmediacións da Cantina de Leiranque,

actualmente baixo as augas do encoro dos Pisões, e foi tras-
ladado para a praza da aldea de Viade de Abaixo, onde se
atopa na actualidade. Trátase dun tambor completo, ben
cilindrado, de granito de gran groso, adaptado para a cons-
trucción dun cruceiro ou peto de ánimas, como poñen de
manifesto os vestixios dunha furniña escavada lateralmente.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 942; Cardozo, Algumas..., II, 9 A;

Barradas, Vias..., B-4; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 338, nº. 437.

Anotacións
Posúe vestixios de letras na superficie exterior pero non

son intelixibles. Trátase dun monumento tradicionalmente
coñecido pola súa función de cruceiro.

a: 175 cm. Ø: 68 cm.

68.- Anepígrafe
(Os Padrões, Currais, Montalegre)

Características externas
"Tambem no lugar dos Currães, que fica adiante da

Lama do Carvalho existe um padrão sem letras, que serve
de haste a una cruz, e dezem estão outros, de que se não
sabe, os quães fórao alli trazzidos de huma terra chamada
dos padrões, que fica junto a estrada" (Argote, Memórias…,
II, III, XIII, 576).

Bibliografía
Argote, Memórias..., 958; Barradas, Vias..., B-2 e B-3;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 339, nº. 445.

Anotacións
Trataríase dun cilindro anepígrafe que non cremos iden-

tificable co do nº. 66.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?
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Características externas
Situado no lugar do Padrão, na aldea de Travassos

(Montalegre), facendo de soporte dunha cruz. Miliario de
granito de gran groso moi erosionable.

Bibliografía
Barradas, Vias..., 135, E-9; Rodríguez Colmenero,

Aquae Flaviae..., 337, nº. 435.

Anotacións
Trátase, sen dúbida, dun miliario, como testemuña a súa

forma cilíndrica, aínda que imperfecta. Na actualidade a
superficie da columna atópase moi erosionada, polo que
non podemos saber se algunha vez tivo letras. O topónimo
Padrão, por outra banda, é suficientemente expresivo no
que respecta á presencia de miliarios.

a: 250 cm. Per.: 140>163 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

Características externas
Fuste de granito de boa calidade, de 120 cm de altura

por 45 cm de diámetro, que se encontra no medio da aldea
de Cortiço, sustentando un balcón na beira da rúa. Ten a
superficie bastante erosionada, pero parece conservar ves-
tixios da inscrición.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Parecen ser recoñecibles as letras al e a posible milla

L…

Trátase dun novo exemplar intermedio entre o coñecido
de Travassos e o grupo dos de Arcos e O Pindo.

a: 120 cm. Ø: 45 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

70.- Anepígrafe
(Travassos, Montalegre)

71.- Emperador
indeterminado

(Cortiço, Montalegre)
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73.- Claudio
(Cervos, Boticas)

a: 167 cm. Ø: 55 cm. l: 10 cm

72.- Anepígrafe
(Cortiço, Montalegre)

Características externas
Na saída da aldea de Cortiço cara a Arcos, no xardín

dun chalé novo, atópase un tambor de 50 cm de altura por
50 cm de diámetro, escavado nunha das súas caras para
bebedoiro. Granito de boa calidade.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se descubren vestixios de letras, pero todo suxire

que se trata dun anaco de miliario.

a: 50 cm. Ø: 50 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LVIII
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Características externas
Segundo Martins Capela, este miliario estaba na aldea

de Arcos, servindo de soporte a unha varanda na casa do
labrador Santos. Parece ser que foi adquirido polo coleccio-
nador Sr. Antonio Júlio Gomes  e trasladado á  poboación de
Cervos. Posteriormente foi depositado no Museu da Região
Flaviense, en Chaves, onde se conserva exposto. Trátase
dun fuste ben cilindrado de granito de gran groso, coa ins-
crición excelentemente conservada a excepción da parte
que coincide cunha pequena fendedura vertical practicada
no cilindro.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 100, nº. 10; EE, VIII, 462; F. Barros,

Era Nova, nº. 418 (07-06-1936); Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 316, nº. 398.

Anotacións
Debe datarse este miliario no ano 43 d.C., cando o

emperador adquire as titulacións arriba reflectidas. En canto

ó número de millas, aprécianse 55 pero puidera expresar
máis xa que o miliario do Alto do Pindo reflicte 59 millas e
entre este último lugar e a poboación de Arcos só se conta-
biliza unha milla de distancia. Posúe unha notable fenda e
esmoucas na súa superficie exterior que, nembargantes,
non impiden interpretalo na súa totalidade.

Interpretación

Ti(berius) Claudius cae.
sar aug(ustus) g[er]ma.

nicus pon[t(ifex)ma]x(imus)
imp(erator) V co(n)s(ul) [III] trib(unicia)..

pot(estate) III p(ater) p(atriae) [Br]ac(ara)
Aug(usta) LV[III].

O césar augusto Tiberio Claudio, xermánico, pontífice máximo,
cando era emperador por quinta vez, cónsul pola terceira, inves-
tido coa terceira potestade tribunicia e pai da patria, refixo a
milla 58 (desta vía) a partir de Braga.

75.- Claudio
(O Pindo, Arcos)

a: 55 cm.  Ø: 45 cm. l: 11 cm

A BRACARA AUGUSTA M.P. LIX

74.- Anepigrafe
(Capela do Zebral, Arcos)

Características externas
Segundo Capela existía un "Fragmento de miliario na

capela do Zebral". Non se coñece o seu paradoiro actual.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 57.

a. 43 d.C.
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Características externas
Procede do lugar do Pindo (Arcos), no inicio do descen-

so cara a Ardãos, e actualmente atópase depositado no
Museu do Castelo de Montalegre, para onde foi levado por
dilixencias do P. Lourenço Fontes. Trátase da parte superior
dun miliario ben cilindrado de granito de gran groso, que
conserva parte da súa inscrición  composta por letras capi-
tais cadradas perfectamente gravadas.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 314, nº. 395,

que foi quen primeiro o transcribiu. Mencionado tamén por
Tranoy, Galice..., 208.

Interpretación

Anotacións
Incorrectas informacións anteriores daban este cilindro

como procedente da aldea de Arcos. Nembargantes, novas
recentes, transmitidas polo seu verdadeiro achador, o Sr.
Fernando Moura, que vive no Barrão, afirman que procede
do Alto do Pindo, xa na baixada para Ardãos. Era lóxico,
pois doutro xeito contariamos en Cervos con dous miliarios
de Claudio pertencentes á mesma milla, o cal non é doado.

[Ti(berius)] Claudius ca
esar aug(ustus) germ

anicus pont(ifex) max(imus)
imp(erator) V co(n)s(ul) III trib(unicia). . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiberio Claudio césar augusto, xermánico, pontífice máximo,
emperador por quinta vez, cónsul pola terceira, coa tribunicia
potestade…

76.- Tiberio
(O Pindo, Arcos)

a: 150 cm.  Ø: 63 cm. l: 10 cm.

a. 43 d.C.
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77.- Anepígrafe
(Arcos, Boticas)

Características externas
Procede da poboación de Arcos, onde foi encontrado re-

centemente formando parte da cerca dunha horta. Recen-
tes informacións, nembargantes, dano como procedente do
Alto do Pindo. Actualmente está situado no xardín da antiga
escola de Cervos (Boticas). Trátase dun cipo ben cilindrado
de granito de gran groso. Na parte superior parecen apre-
ciarse vestixios de letras, aínda que non interpretables. 

Bibliografía
Inédito.  

Anotacións
A pertenza de tres cilindros a un mesmo lugar avala a

existencia dunha milla fixa neste. Concretamente, esta do
Pindo resulta clave para a determinación do valor das millas
e a contabilización de distancias, tanto dende Chaves como
dende Braga.

a: 100 cm. Ø: 36 cm.

Características externas
O miliario encóntrase exposto no Museu da Região Fla-

viense (Chaves) e procede do Alto do Pindo, a uns 1000 m,
aproximadamente, da poboación de Arcos (Boticas). Tráta-
se dun cipo ben cilindrado, de granito de gran groso, que
conserva o seu epígrafe en bo estado.

Bibliografía
CIL, II, 4778; Capela, Miliários..., 91-92, nº. 5; Cardozo,

Algumas..., 67; Santos Dias, Jornal de Coimbra, v. 30, 68;
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 313-314, nº. 394.

Anotacións
Temos que datar este miliario do emperador Tiberio en-

tre os anos 32 e 33 d.C. por reflecti-lo trixésimo cuarto po-
der tribunicio.

Interpretación

Ti(berius) caesar divi Aug(usti) f(ilius)
divi Iuli nep(os) aug(ustus) pont(tifex).

max(imus) imp(erator) VIII co(n)s(ul) V.
tri(bunicia) pot(estate) XXXIIII. .

Brac(ara) Aug(usta) LIX

O césar Augusto Tiberio, fillo do divino Augusto, neto do divi-
no Xulio, cando era pontifice máximo, emperador por oitava
vez, cónsul pola quinta e se achaba investido coa tribunicia
potestade pola trixésimo cuarta, construíu a milla 59 (da vía)
contando dende Braga.

a. 32 d.C.
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Características externas
Foi reencontrado a uns 800 m ó nordeste

da poboación de Sapelos, nunha posición in-
termedia entre esta e a explotación aurífera

romana do Pozo das Freitas, nunha carballeira

á que lle chaman Lapavale, polos Sres.

Baptista Martins, Firmino Aires e Carlos Felix,

que o trasladaron para o Museu da Região

Características externas
Encóntrase situado na saída da poboación de Antigo de

Arcos, no barrio de Tordavela, xunto dunha fonte. Trátase
dun cipo ben labrado de granito de gran groso, que conser-
va base cuadrangular. Non se aprecian restos de letras.

Bibliografía
Inédito.  

Anotacións
Lamentablemente, non sabemos a que milla atribuílo.

Se procedese de Arcos mesmo pertencería á milla LVIII, se
do monte do Pindo á LIX.

a: 112 cm.  Ø: 35 cm.

79.- Augusto
(Sapelos)

a: 82 cm. Ø: 49 cm. 
l: 10>13 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXV

78.- Anepígrafe
(Antigo de Arcos)
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80.- Traxano
(Pastoria, Chaves)

a: 121 cm.  Ø: 55 cm.  l: 8 cm.

Flaviense, en Chaves, onde se atopa actualmente. Trátase
da parte superior dun miliario ben cilindrado, de granito de
gran medio, fragmentado en dous anacos e reaproveitado
como sartego, posiblemente na época medieval.

Bibliografía
Cardozo, Algumas..., II, 10; Barradas, Um marco..., fig.

5; Vias..., A-8, A-9; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae...,
311, nº. 388. 

Interpretación

Anotacións
Trátase dun miliario do emperador Augusto cunha re-

dacción epigráfica moi breve, o que dificulta formular unha
datación precisa para este exemplar.

Imp(erator) caesa[r Divi fil(ius)].
August[us]. .

Brac(ara) [Aug(usta)]

LXV

O emperador césar Augusto, fillo do divino Xulio, construíu a
milla 65 (desta vía) contando dende Braga.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXII (AB AQUIS FLAVIS M.P.V)
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Características externas
Procede do termo da Pastoría (Chaves) e consérvase

actualmente exposto no Museu da Região Flaviense
(Chaves). Trátase da parte inferior dun miliario ben execu-
tado de granito de gran medio, con zonas esmoucadas que
afectaron a parte da súa inscrición.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 936 e 986; CIL, II, 4781; Capela,

Miliários..., 16; Cardozo, Algumas..., 1-15; Barradas, Vias..., Q-
III, A-23; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 318, nº. 401.

Anotacións
Dedicatoria ó emperador Traxano datado no ano 102 d.C.

Marca a milla 5 dende Chaves. Xunto co anterior resultan
vitais para determina-lo paso da variante principal da vía, que
xa non descendería só por Seara Velha e Soutelo, como se
cría vulgarmente, senón tamén pola vertente occidental da
cunca do Pindo ata a zona mineira do Poço das Freitas,
Sapelos e Pastoria.

Interpretación

..............................
[p]ontif(ex) max(imus).

[trib(unicia) pot(estate)] VII imp(erator) IV
co(n)s(ul) V p(ater) p(atriae) Aquis Flavis

m(ilia) p(asuum)  V

(O césar emperador Traxano Augusto, fillo do divino Nerva, xer-
mánico), cando era pontífice máximo e estaba investido da tri-
bunicia potestade por sétima vez, da imperatoria pola cuarta, da
consular pola quinta e ó mesmo tempo pai da patria, refixo den-
de Chaves a milla 5 desta vía.

81.- Adriano
(Chaves)

Características externas
Miliario desaparecido. Coñecémolo polos escritos de auto-

res de séculos afastados, como Grutero e Távora; este último

relata que "na mesma vila de Chaves, detrás de um poço
estão nun padrão estas letras". Grutero, tomando como refe-
rencia os manuscritos de Castro, transmite a mesma inscri-
ción sobreposta a un miliario tipo, tal como amosamos na
lámina. 

Bibliografía
Grutero, Inscriptiones Antiquae…, páx. 177; Távora,

Noticias..., 85 e 123; Argote, Memórias..., 603, nº. 988; CIL,
II, 4779; Barradas, Vias..., Q-IX; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 320, nº. 404.

Interpretación

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXXV  ( AB AQUIS FLAVIS M.P. II)

Imp(erator) caes(ar) Traianus
Hadrianus aug(ustus)

p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate) XX refe
ci<t> Aquis Flavis
m(ilia) p(asuum) II 

O emperador césar Augusto Traxano Adriano, cando era pontífi-
ce máximo e estaba investido coa tribunicia potestade por vixé-
sima vez, refixo a segunda milla (desta vía), contando dende
Chaves.

Deseño de Grutero

a. 102 d.C.

a. 134 d.C.
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Anotacións
Dado que contamos con obras de calzada, a partir de

Chaves, nas dúas direccións, este miliario podería situarse
ou no tramo Chaves-Pastoria, como agora intentamos, ou

no sector Chaves-S. Julião de Montenegro, o que sería
tamén correcto. A reutilización do miliario nunha construc-
ción da cidade, sen máis novas, prívanos de situalo correc-
tamente.

82.- Inscrición
viaria rupestre
(Soutelo, Chaves)

150x100 cm.  l: 10>15 cm

Características externas
Encóntrase gravada na beira do ramal leste da vía roma-

na, sobre unha rocha situada no lugar da Pipa, entre Seara
Velha e Soutelo, e tan só a 300 metros desta última poboa-
ción. Letras de trazo profundo, entre 10 e 15 cm, agás as
iniciais da primeira liña.

Bibliografía
Mencións da súa existencia en Argote e referencias dal-

gún erudito local. Estudiada por Rodríguez Colmenero,
Corpus-catálogo...; Saxa Scripta...; Aquae Flaviae..., 340,
nº. 451, versión que ofrecemos de novo aquí.

Interpretación

Anotacións
Ante as dificultades evidentes que envolve a inscrición

só nos atrevemos a puntualiza-lo seguinte:

1.- Trátase duha inscrición viaria, como parece suxeri-la
primeira palabra do texto gravada na beira dunha vía oficial,
como ben quere indica-lo termo pr(a)etorio.

2.- Os dous evidentes Y da segunda liña, así como a difí-
cil segmentación da lenda á hora de darlle coherencia sin-
táctica dentro dun contexto esencialmente latino, suxiren a
presencia no texto de posibles antropónimos gregos, tal vez
declinados naquela lingua. Un exemplo de hibridismo desta
clase pode verse nunha inscrición de Panoias (Rodríguez
Colmenero, O santuario..., 88 ss.).

3.- Parece tratarse dunha dedicatoria honorífica a un
problemático curator viarum, aínda que é cedo para afirma-
lo. De tódolos xeitos a natureza viaria deste camiño parece
evidente, a xulgar pola súa estructura. Trataríase dunha vía
das chamadas "per compendium", isto é, un atallo.

Viali
ROICA

HCIRI[O]YE
Pr(a)et[o]rio.

Dedicada ó Vial? (curator viarum?), pretorio Roicae Cirioye?
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Características externas
Procede do ámbito da cidade de Chaves, consérvase no

Museu da Região Flaviense. Trátase dun fragmento peque-
no pertencente a un miliario construído en granito de gran
fino. Presenta poucos restos do seu epígrafe, así como
unha cruz de brazos desiguais e un esquema de homínido
que demostra  a súa reutilización na época posrromana.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 320-321, nº. 406. 

Interpretación

Anotacións
Ante a escaseza de letras que presenta este epígrafe e,

unha vez desenvolvido o formulario, cremos estar ante un
exemplar dedicado ó emperador Adriano. Ignoramos, por
outra parte, se coincidiría con algún dos extraviados dentro
do hinterland flaviense.

83.- Adriano
(Veiga de Chaves, Chaves)

a: 55 cm.  Ø: ?  l: 8 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P.LXXVII  (AQUAE FLAVIAE)

[Imp(eratori) caes(ari)] di[vi Traiani f(ilius)
divi ] Ne[r]va[e nep(os)]

Tra[i] a[nus Hadrianus].............
..........................................................

Ó emperador césar augusto Traxano Adriano, fillo do divino
Traxano, neto do divino Nerva…

Foi atopado recentemente, durante a remodelación das
rúas da cidade, polo arqueólogo municipal. Cónstanos que
está dedicado a Licinio Liciniano, adoptando a acostuma-

da fórmula dos miliarios deste personaxe imperial. Agarda-
mos que sexa axiña dado a coñecer polos seus achado-
res.

84.- Licinio
(Chaves)
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Características
externas

Os autores máis anti-
gos consultados dana co-
mo existente sobre a pon-
te romana de Chaves, na
saída da cidade. Actual-
mente só se conserva
unha réplica colocada no
centro da ponte, trátando-
se dunha gran columna
de granito colocada no
ano 1880, segundo cons-
ta na cartela alí gravada.

Bibliografía
Távora, Noticias..., 122, quen non sinala o V consulado

do emperador; Argote, Memórias..., II, 437 b ss., segue
mantendo a versión de T. de Távora; CIL, II, 2478; Capela,
Miliários..., 120; Fernández Guerra, Las diez..., 83;
Cardozo, Algumas..., 35 e 55; Rodríguez Colmenero,
Galicia..., 417; Aquae Flaviae..., 427-428, nº. 588.

Interpretación

Anotacións
A columna que actualmente se conserva na ponte é unha

copia doutra orixinal perdida, do mesmo xeito que o é a súa
compañeira fincada no lado occidental do viaducto. Desta
última apareceu un dos orixinais (coidamos que hai máis
dun) no ano de 1981 ó dragarse o Támega, notándose niti-
damente as diferencias formais entre o orixinal e a copia,
algo semellante ó que debería suceder coa que agora nos
ocupa. De tódolos xeitos, e como a substitución se efectuou
a mediados do século XVIII, a transcrición que Luís de
Castro, copiado despois por Grutero, efectúa no século XVI
da lenda das dúas (véxase facsímile supra), mostra que non
existe diferencia substancial de fondo entre a mostra e a imi-
tación. Sobre a problemática que este feito envolve xa se
ocupou por extenso un dos autores deste traballo
(Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 427, nº. 588). 

Imp(eratore) caes(are) Nerva
Traiano aug(usto) ger(manico)

dacico pont(ifice) max(imo)
trib(unicia) pot(estate) co(n)s(ule) V p(atre) p(atriae)

Aquiflavienses pontem lapideum
de suo f(aciendum) c(uraverunt)

Sendo emperador césar augusto Nerva Traxano xermánico, dáci-

co, pontífice máximo, cando xa se achaba investido da potesta-

de tribunicia, era cónsul por quinta vez e tamén pai da patria, os

Aquiflavienses construíron, á súa custa, esta ponte de pedra.

85.- Columna dos Aquiflavienses,
constructores, á súa custa, da ponte de Chaves

a. 103-112 d.C.
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Características externas
Foi encontrado no lugar das

Eiras, nas aforas de Chaves, moi
cerca da Calçada de Sao Lourenço
e depositado no Museu da Região
Flaviense. Trátase dun pequeno

bloque, ben cilindrado, de granito de gran medio, pertencente
á  metade superior dun miliario de época tardía.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 331-332, nº. 422,

interpretándoo correctamente.

86.- Constantino I, o Magno
(Chaves)

Características externas
Desaparecido. Dáo a coñecer J. de Barros, como proceden-

te dun lugar indeterminado do ámbito xeográfico de Chaves.

Bibliografía
Argote, Memórias.... II, V, 296, nº. 487; CIL, II, 4784;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 332, nº. 424.

Interpretación

Anotacións
Atribuímos este miliario a Constantino I pero tamén

podería atribuírse, quizabes con máis razón, ó seu fillo
Constantino II. En todo caso, non sabemos con que vía
relacionalo dentro deste grande epicentro viario que foi
Aquae Flaviae na antigüidade. Vémonos obrigados a corri-
xi-la versión de Hübner a prol da de Argote.

Do(mino) n(ostro) Cons
tantino n<o>b(ilissimo)

Ca-es(ari)

Ó noso señor Constantino nobilísimo césar.

Proceden dun lugar non determinado dos arredores de
Chaves, gardándose actualmente no Museu da Região Fla-

viense. Non posúen inscrición pero si mostras de ter sido
reaproveitados. 

87.- Diversos fragmentos
miliarios (Chaves)

88.- Constancio II
(As Eiras, Chaves)

a: 60 cm.  Ø: 29 cm. l: 10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXVIII ( AB AQUIS FLAVIS M.P. I)

a. 306 d.C.
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Interpretación Anotacións
Estamos perante un miliario atípico, para esta época, ó

estar redactado en nominativo. Non podemos atribuír con
exactitude este miliario a Constancio II, posto que a recons-
trucción do epígrafe tamén podería cadrar coa titulatura do
seu irmán Constante. Digna de subliñarse é a grafía novilis-
simus, con v, dado que confirma o carácter consonántico da
devandita letra neste momento, equivalendo xa á labial b.

D(ominus) n(oster)
Flav(ius) Iu[l(ius)] Con. .

sstan[t(ius)] nov. . 
ilissim[u]s c(a)e

sar. . .

O noso Señor Flavio Xulio Constancio, nobilísimo césar.

Desaparecido. Mencionado por Argote (Memórias...,
943) e Barradas (Vias..., E-2), apareceu na calzada de S.
Lourenço, Eiras, Chaves, pero áchase perdido na actuali-

dade. Polo lugar de aparición, atribuímolo á milla seguinte
de Aquae Flaviae.

89.- Miliario da Calçada
de S. Lourenço

90.- Adriano (Chaves)

Características externas

Miliario desaparecido. Foi atopado xunto á Capela do
Anjo, actual Largo oito de Julho, na cidade de Chaves,
segundo noticias de Távora. 

Bibliografía
Távora, Noticias..., 123; Grutero, Inscriptiones Antiquae…,

páx. 177 ss.; Argote, Memórias..., 991; CIL, II, 4780;
Barradas, Vias..., Q-IX; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 320, nº. 405.

Interpretación

Anotacións
En realidade, non existiría inconveniente en dar este

miliario como procedente da Pastoria, onde sabemos que
apareceu o de Traxano, marcando a mesma distancia.
Preferimos, nembargantes, consideralo procedente de S.
Lourenço, aproximadamente unha milla antes do miliario de
Decio, de S. Julião de Montenegro, que marca a milla VI ab
Aquis Flavis.

[Imp(erator) ca]es(ar) <Trai>[anus Had]r[ia]
nus aug(ustus) p(ontifex) [m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate)

XX refecit  [Aquis]
Flavis

m(ilia) p(asuum) V

O emperador césar Traxano Adriano Augusto, pontífice máximo,
coa tribunicia potestade por vixésima vez, refixo a quinta milla
(desta vía) dende Chaves.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXXII (AB AQUIS FLAVIS M.P. V)

(

a. 135 d.C.

a. 324-337 d.C.
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Características externas
Apareceu no ano 1983 debaixo

dun dos altares laterais da igrexa pa-
rroquial de San Julião de Montenegro,
cando se efectuaban obras de res-
tauración. Actualmente gárdase den-
tro do mesmo templo,  á man esquer-
da, segundo se entra pola porta prin-
cipal. Trátase dun fuste, ben cilindra-
do, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Los miliarios..., 117 ss.; Aquae

Flaviae..., 322-323, nº. 409. 

Interpretación

Características
externas

Apareceu en San
Julião de Montenegro e
actualmente está gar-
dado no garaxe do do-
micilio do P. Fernando

Pereira, na poboación de Vilar de Nantes (Chaves). Trátase
dun pequeno fragmento correspondente á parte superior
dunha columniña de granito de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 333, nº. 426.

Interpretación

Anotacións
Só queremos subliñar que no baixo Imperio calquera

cousa serve para un miliario honorífico, aínda que soamen-
te se trate dun feble fuste de columna.

a: 27 cm. Ø: 25 cm. l: 7>9 cm.

AB AQUIS FLAVIS M.P. VI (A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXXIII)

Flavio
Dal[macio]
................

A Flavio Dalmacio…

92.- Carino
(S. Julião de Montenegro, Chaves)

a: 140 cm. Ø: 36 cm. 
l: 9>10 cm.

Aur(elio) M(arco) C[a]ri
no c(a)es(ari)

Dedicado ó césar Marco Aurelio Carino.

91.- Delmacio
(S. Julião de Montenegro, Chaves)

a. 335-337 d.C.
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Anotacións
Estamos ante un epígrafe de difícil interpretación, polo que

ben podería tratarse dunha dedicatoria ó emperador Macrino,
como un de nós interpretou no seu momento; pero, ó man-
terse claras as letras AVR, inclinámonos máis por unha dedi-

catoria a Carino. Contamos, moi preto de aquí, con outros
dous miliarios dedicados a Macrino cunha redacción distinta
desta, o que nos confirma máis nesta hipótese. En todo caso,
e aínda que fose de Carino, ninguén pode negar que se trata
dun auténtico miliario de carácter honorífico. 

Características externas
Apareceu no ano 1983 ó

realizárense obras de restau-
ración dentro da igrexa parro-
quial de San Julião de Monte-
negro. Actualmente encóntra-
se gardado no interior do mes-
mo templo. Trátase dun cipo
ben cilindrado, de granito de
gran groso, que presenta va-

rias zonas repicadas co obxectivo de adecualo á  función
que desempeñaba como soporte dun retablo.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Los miliarios..., 117 ss.; Aquae

Flaviae..., 327-328, nº. 416. 

Interpretación

Anotacións
Trátase dun dos dous exemplares dedicados a Decio ó

longo da vía. Sorprende, ademais, a mención do cesarato
de Etruscio Mesio, ó final, pretendendo precisa-la data de
erección; debido a este dato, sabemos que foi erixido no
ano 251. Transcendental resulta tamén a mención expresa
da milla, que permitiu ensaiar valores e distancias ó longo
do percorrido deste camiño. Dado que o seu colega no con-
sulado, Q. Herennius Etruscius, exerce durante o II Consu-
lado de Decio, no 251 por tanto, a potestade tribunicia ten
que se-la terceira, segundo anotamos.

93.- Decio
(S. Julião de Montenegro, Chaves)

a: 136 cm.  Ø: 50 cm.
l: 9>12 cm.

Imp(eratori) caes(ari)  Tra.
iano Decio in

victo aug(usto) tr(ibunicia) p(otestate)
I[II] co(n)s(uli) [p(atri) p(atriae) p]ro.

co(n)s(suli) re[st(ituit)] A(b) A(quis) F(lavis).. .
m(iliam) p(asuum) VI

He[renni]o Etru[s. .
cio M]es[io nob(ilissimo) caes(are)]

Ó emperador César Augusto Traxano Decio invicto, cando gozaba
da tribunicia potestade por segunda vez, sendo, ademais, cónsul, pai
da patria e procónsul, refixo a sexta milla (desta vía) a partir de
Chaves, sendo tamén césar nobilísimo Herenio Etruscio Mesio.

a. 251 d.C.
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Características externas
Apareceu en S. Julião de Montenegro en 1985, sosten-

do un dos retablos da igrexa parroquial, de fermoso estilo
románico. Actualmente encóntrase fincado no adro do mes-
mo templo. Trátase da parte inferior dun gran miliario de
granito de gran groso que conserva a base, case cua-
drangular, e no fuste dúas fondas rozaduras horizontais.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 336-337,

nº. 433.   

Anotacións
Cilindro de gran diámetro cunha altura orixinaria que

superaría posiblemente os 2,5 m. En todo caso, a concen-
tración de catro miliarios nesta aldea fala ás claras de que
aquí ou nas súas inmediacións situábase a milla 6ª, con-
tando dende Aquae Flaviae, 83 a partir de Braga.a: 133 cm. Ø: 63 cm.

95.- Macrino
(Sá, Valpaços)

a: 94 cm. Ø: 53 cm. l: 10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P.? 

94.- Anepígrafe
(S. Julião de Montenegro, Chaves)
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Características externas
Procede do interior da capela de Santa Lucía, na aldea

de Sá (Valpaços). Actualmente atópase na mesma po-
boación, tirado na horta da casa de D. Herminio Quintino,
situada na marxe esquerda da estrada de Chaves a
Valpaços. Trátase da parte superior dun miliario de granito
de gran medio ben executado.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 323-324, nº.

410.

Anotacións
Temos que data-lo miliario no único ano que durou o rei-

nado deste emperador, é dicir, no 217 d.C. Pese á brevida-
de dun mandato, certamente accidentado, alguén se preo-
cupou no ámbito da Gallaecia de honralo como era normal,

xa que á presente engádense outra dedicatoria de Vila-
randelo, que estudiaremos de seguido, e tamén outra apa-
recida recentemente en Gallegos del Campo, Zamora, na
beira desta mesma estrada romana (nº. 127).

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) M(arco) Opellio Severo
Macrino pio fel(lici) invicto.

[e]t mag(no) aug(usto) et  M(arco) Opellio
Antonino Diadumenia

no  nob(ilissimo) caes(ari) princip(i) iu
(v)entutis

Dedicado ó emperador césar Marco Opelio Severo Macrino, pío,
feliz, invicto e grande augusto, e a Marco Opelio Antonino
Diadumeniano, nobilísimo césar, príncipe da xuventude.

a: 154 cm.  Ø: 49 cm.  l: 7>10 cm.

96.- Macrino
(Vilarandelo, Valpaços)

A BRACARA AUGUSTA M.P.? 

a. 217 d.C.
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Características externas
Procede de Vilarandelo (Valpaços),  xunto da  capela do

Espírito Santo, desde onde foi trasladado para o centro da
poboación. Actualmente encóntrase na alameda desta mes-
ma vila. É un cipo ben cilindrado de granito de gran medio,
que presenta unha mosa en forma de L, sinal de que serviu
para marco dunha porta.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 492; Castro Lopo, AP, 1895, 118;

CIL, II, 4780 e EE, IX, 461; Capela, Miliários..., 154; Mon-
talvao, Notas..., 48; Barradas, Vias..., 71, Q-IV; Cardozo,
Inscripções..., nº. 30; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 324-325, nº. 411.

Interpretación

Anotacións
De semellantes características epigráficas que o miliario

anterior de Sá. Temos que datalo no único ano que durou o
reinado de Macrino, o 217 d.C.

Imp(eratori) caes(ari) M(arco) Opellio Seve(ro)
Macrino pio fel(ici) invicto

et magno aug(usto) et  M(arco) Opellio
Antonino Diadumeniano no

bilissimo caes(ari) principi iu
(v)entutis

Dedicado ó emperador césar Marco Opelio Severo Macrino  pío,
feliz, invicto e grande augusto, e a Marco Opelio Antonino
Diadumeniano nobilisimo césar, príncipe da xuventude.

97.- Caracalla
(Vilarandelo, Valpaços)

a: 74 cm. Ø: 54 cm. l: 9 cm.

Características externas
Encontrouse semienterrado na casa que posúe o Sr.

Francisco Coroado, na poboación de Vilarandelo (Valpaços).
Actualmente atópase na alameda desta mesma vila, deco-

rando un recanto xuntamente co anterior. Trátase dun frag-
mento que corresponde á parte media dun miliario de gra-
nito de gran medio, ben cilindrado, e que presenta un rebai-
xe cóncavo na parte superior coa finalidade de poder sopor-
tar un poste de madeira.

a. 217 d.C.
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Bibliografía
Cardozo, Algumas..., 61; Rodríguez Colmenero, Aquae

Flaviae..., 321-322, nº. 407, que o interpreta substancial-
mente pola primeira vez.

Anotacións
Apreciamos como peculiar neste miliario a referencia ó

lugar orixinario do cómputo de millas, cun claro A PET, que
nos obriga a interpretar a Petavonio, unha das mansións
desta vía e lugar de asentamento dunha unidade militar, a
Ala II Flavia. Querería dicir isto que eran as gornicións mili-
tares de tódolos tempos as responsables de dirixir e segui-
lo arranxo das vías da rede oficial.

Interpretación

[Imp(eratori) caes(ari) divi Severi pii f(ilio)
divi Marci Antonini nep(oti) divi Antonini

pii pronep(oti) divi  Hadriani abnep(oti) divi Traiani
p]arthici et divi Ner[vae]..

adnep(oti) M(arco) A[ur]elio An
t[on]ino pio fel(ici) [aug(usto)] par[t(hico).

max(imo) b]ri[t(annico)] max(imo) ger(manico) max(imo)
[p]ont(ifici) [max(imo)] tr(ibunicia) pot(estate) XVII imp(eratori) II.

co(n)s(uli) [ II p(atri) p(atriae)] pro[con]s(uli) a Pet(avonio) m(ilia) [p(asuum)].

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino
Severo Pío, neto do divino Marco Antonio, bisneto do divino Antonino
Pío, trineto do divino Adriano, e tetraneto do divino Traxano Pártico e
do divino Nerva, pío, feliz, augusto, pártico máximo, británico máximo,
xermánico máximo, pontífice máximo, coa tribunicia potestade pola
décimo sétima vez, emperador pola segunda, cónsul pola segunda, pai
da patria, procónsul. ¿ ? millas dende Petavonium.

98.- Constancio I ?
(Vilarandelo, Valpaços)

a: 50 cm. Ø: 31 cm. l: 9 cm.

Características externas
Procede das inmediacións da poboación de Vilarandelo

(Valpaços), segundo afirma Mario Cardozo. Actualmente
atópase depositado no Museu da Região Flaviense, en
Chaves. Trátase da parte superior dun miliario de granito de
gran groso ben cilindrado. O seu estado de conservación é
sumamente deficiente e fragmentario. Trataríase do típico

texto honorífico viario gravado sobre un fuste de columna
reaproveitado.

Bibliografía
Cardozo, Algumas..., nº. 13; Rodríguez Colmenero,

Aquae Flaviae..., 332-333, nº. 425, que o interpreta pola
primeira vez.

a. 213 d.C.
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Características externas
Procede da poboación

de Poçacos (Valpaços), pe-
ro foi trasladado á casa
dos herdeiros do Dr. Anto-
nio José Rua de Castro
Guimarães, na poboación
de Carlão (Alijó). Trátase
dun cipo ben cilindrado, de
granito de gran groso, frac-

turado na súa parte inferior e esportelado na superior, o que
afecta a parte do seu epígrafe.

Bibliografía
Argote, Memórias..., I, 299, nº. 491; CIL, II, 4791; Capela,

Miliários..., 235; Barradas, Vias..., 60; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 334-335, nº. 429. Non sabemos se será o
mesmo que H. Pinheiro dá como colocado na beira da estrada
por Francisco Xavier, dos Poçacos (H. Pinheiro, Estrada…, 46).

Interpretación

Anotacións
O ámbito de Poçacos foi, ó longo dos tempos, unha área

fértil en achados viarios, de tal xeito que poden establecer-
se nos seus arredores dúas millas fixas: a primeira quizais
na aldea mesma, e a seguinte no Pontão dos Poçacos, bai-
xando para a Ponte do Arquinho.

Interpretación Anotacións
Dadas as limitacións do texto, non podemos afirmar con

rotundidade a que emperador está dedicado este miliario,
podendo tratarse de Constancio I ou do seu fillo Constantino.
De calquera xeito, ó presente exemplar véñense engadi-los
outros dous atopados en Vilarandelo, onde, debido a tales
feitos, é preciso situar unha milla desta ruta.

[I]m[p(eratori)].
Cae[s(ari)]

Flavi[o]. .
Vale[rio]. .

..................

Ó emperador César Flavio Valerio…

99.- Magnencio
(Poçacos, Valpaços)

a: 110 cm. Ø: 50 cm. l: 11>20 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P.  ?

D(omino) [n(ostro)] Magno. .
Magnenti

o p(io) invic(to) sem
p(er) aug(usto)

b(ono) r(eipublicae) n(ato)

Ó noso señor Magno Magnencio pío, invicto, sempre augusto,
nacido para o ben da república.

a. 350-353 d.C.

(
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100.- Macrino
(Poçacos, Valpaços)

Características externas
Actualmente desaparecido. Foi dado a coñecer por

Távora e procede do lugar de Poçacos, da quinta do P.
Antonio de Sousa. Colmenero fai unha interpretación deste
epígrafe atribuíndoo ó emperador Macrino.

Bibliografía
Távora, Noticias..., 31; Argote, Memórias..., nº. 490; CIL,

II, 4790; Barradas, Vias..., Q-VII; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 325-326, nº. 412, facendo o intento de
reconstrucción de lectura que expoñemos no texto, para o
cal contamos cos miliarios de Sá e Vilarandelo.

Interpretación

Anotacións
Resulta difícil facer unha interpretación correcta cos

escasos datos que nos achega o calco transmitido. Nem-
bargantes, a moi probable lectura Ope(ll)i(o) da última liña
dá fundamento para pensar nun miliario de Macrino, efec-
tuando as correccións e restitucións do texto que ofrecemos
na transcrición.

Imp(eratori) c[aes(ari) M(arco) Oppellio Severo
Macrino pio fel(ici) invicto

et mag(no) aug(usto) et M(agno)] Ope[ll]i[o
Antonino Diadumeni]a[no.....

Dedicado ó césar emperador Marco Opelio Severo Macrino, pío,
feliz, invicto e grande augusto, e a Magno Opelio Antonino
Diadumediano...

101.- Carino
(Poçacos, Valpaços)

Características externas
Actualmente desaparecido. Foi atopado en Poçacos, na quin-
ta de Francisco da Costa Homen. Carecemos de máis datos.

Bibliografía
CIL, II, 4792; Barradas, Vias..., E-12; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 328-329, nº. 417, quen o con-
sidera dedicado a Carino, pero sen aventurarse a recons-
truí-la inscrición.

Interpretación

Anotacións
Aínda que moi  fragmentarios, os vestixios epigráficos

que Hübner transmite, tomados do calco de Távora, son
suficientes para reconstruí-la fórmula da dedicatoria a
Carino. Xunto cos números 43 e 44 fai de Poçacos o asen-
to dunha milla fixa.

[Imp(eratori)] ca[e]s(ari)
[M(arco) A]ur[elio

Cari]no
[pi]o

..................

Dedicado ó emperador césar Marco Aurelio Carino, pío.

a. 283-285 d.C.
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a: 102 cm.  Ø: 22  cm. l: 5>9 cm.

Características externas
Nunha recente visita ó Museu Arqueológico Nacional de

Lisboa, decatámonos da existencia dun novo miliario proce-
dente de Poçacos (Valpaços) e publicado por primeira vez en
1895 por Leite de Vasconcelos na revista O Archeologo
Português. Fora ofrecido ó ilustre arqueólogo polo Sr.
Joaquim de Castro Lopo despois de efectuarse en Poçacos
unhas obras de remodelación no Largo das Dúas Fontes. 

Forma cilíndrica bastante irregular, con frecuentes
esmoucas na superficie, que non impiden a lectura do epí-
grafe. Granito de gran groso.

Bibliografía
Leite de Vasconcelos, Inscripção romana..., 323-325.

Interpretación

Anotacións
A única dificultade reside na sexta liña, xa que para inter-

preta-la inscrición como fixemos fai falta suplir un no na liña
anterior e un lapsus ortográfico en -bialissimo. Por iso xa
Leite de Vasconcelos avanzaba que tal vez se trate dun bia-
tissimo, escrito bialissimo, para o que tamén sería preciso
admitir erros sintácticos. Trataríase, en opinión de Leite,
dunha cacografía de beatissimo por nobilissimo.

D(omino) n(ostro)
Fla
vio

Dalm
atio [no]
bialissi

mo c(a)esa
ri

Dedicado ó noso señor Flavio Dalmacio nobilísimo césar.

102.- Delmacio
(Poçacos, Valpaços)

a. 335-337 d.C.
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103.- Maximino e Máximo
(Poçacos, Valpaços)

Características externas
Miliario desaparecido. Atopouse xunto do Pontão dos

Poçacos, preto da ponte de Valdetelhas, segundo as novas
de Argote. 

Bibliografía
Argote, Memórias..., 608; CIL, II, 4788; Barradas, Vias...,

E-4; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 326, nº. 413.

Interpretación

Anotacións
Datable nos primeiros meses do ano 238 da era. Para

rematar escolle a fórmula pouco usual: vias et pontes in
temporis vetustate conlapsos restituere curarunt curante,
semellante á do miliario de Casasoá, pertencente á milla 73
da via nova (nº. 462).

Imp(erator) caes(ar) C(aius) Iul(ius)
Verus Maxuminus p(ius) f(elix) aug(ustus)

ger(manicus) ma-x(imus) <d>ac(icus) ma-x(imus) sar(maticus) ma-x(imus)
pon-t(ifex) ma-x(imus) tr(ibunicia) p(otestate) V imp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul)

p(ro)co(n)s(ul) et C(aius) Iul(ius) Verus Maxumus
[nob]ilissimus caes(ar) germ(anicus) ma-x(imus) dac(icus) ma-x(imus) 

sar(maticus) ma-x(imus) princeps iuventutis
f(ilius) <d>(omini) n(ostri) im<p>(eratoris) caes(aris) G(ai) Iuli Veri

Maxumini p(ius) f(elix) aug(ustus) vias e[t] pontes
I<n>temporis vetustate conl[a]<b>sos

restituere curarunt cur(ante)

Q(uinto) Decio leg(ato) augg(ustorum) p(ro) p(raetore) [c(larissimo) v(iro)]

O césar emperador augusto Caio Xulio Vero Maximino pío, feliz, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, investido co
poder tribunicio por quinta vez, emperador pola sétima, pai da patria, cónsul,
procónsul, e Caio Xulio Vero Máximo, nobilisimo césar, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o
emperador césar Caio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, procuraron res-
taura-las vías e as pontes deterioradas polo paso do tempo, sendo legado propre-
tor de ámbolos augustos Quinto Decio, esclarecido varón.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

(Argote, Memórias..., 608)

104.- Emperador indeterminado
(Ponte do Arquinho, Poçacos, Valpaços)

Características externas
É mencionado, pola primeira vez, por A. Lopo e Barradas.

Estaba situado xunto da Ponte do Arquinho (Poçacos), pero
non se coñecen detalles da súa posible inscrición. Ignórase o
seu paradoiro. Podería se-lo mesmo que menciona H.

Pinheiro como procedente da ribeira, e por tanto próximo da
Ponte do Arquinho, colocado na propiedade de Francisco
Xavier (H. Pinheiro, Estrada..., 46).

Bibliografía adicional
A. Lopo, AP, XII; Barradas, Vias..., E-3.

105.- Emperador indeterminado
(Ponte do Arquinho, Poçacos, Valpaços)

Características externas
Outro miliario preto da Ponte do Arquinho (Poçacos):

"…seguindo dos Poçacos para Val-de-Telhas, e tendo
caminhado uns duzentos metros, encontrase um miliário
enterrado na areia; ten apenas tres ou quatro decímetros
fora da terra: está próximo do río. Dizem que este milliario

não está no seu sitio primitivo: esteve um pouco mais
acima". (H. Pinheiro, Estrada..., 47).

Bibliografía
H. Pinheiro, Estrada..., 47.

a. 238 d.C.
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106.- Galerio
(Valdetelhas, Mirandela)

a: 213 cm.  Ø: 55 cm. l: 9>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

Características externas
Procede das inmediacións da ponte de Valdetelhas.

Actualmente consérvase no Museu de Vila Real. Trátase
dun cipo completo de granito de gran groso, ben cilindrado,
fracturado en tres partes.

Bibliografía
EE, nº. 223; Barradas, Vias..., 60; Rodríguez Colmenero,

Aquae Flaviae..., 329-330, nº. 419.

Interpretación

Anotacións
O fragmento que conserva a inscrición corresponde á

parte superior dun cilindro bastante imperfecto na que afor-
tunadamente permanece a inscrición dedicada a Galerio. É
datable no primeiro lustro do século IV. Carece de milla,
como é costume nos miliarios da época. Hai que nota-la
asociación X-S en Maxsimiano e un certo descoido na orde-
nación do texto. 

Imp(eratori) caes(ari).  
G(alerio) Val(erio) Max

simiano p(io) f(elici) 
aug(usto)

Dedicado ó emperador césar Gaio Valerio Maximiano, pío, feliz,
augusto.

a. 306-311 d.C.
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107.- Numeriano
(Valdetelhas, Mirandela)

Características externas
Actualmente desaparecido. Segundo o CIL, procede dun

lugar situado por debaixo da ponte de Valdetelhas, xunto
con outros dous.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 1035; CIL, II, 4793- 4494; Barradas, Vias...,
E-5; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 329, nº. 418.

Interpretación

Anotacións
Pertence, sen dúbida, ó conxunto de Valdetelhas, onde

apareceu xunto con outros varios: "por baixo da ponte, da
fronte do sitio chamado A Barca, em uma vinha", segundo
Távora. A dita noticia resulta esencial para determina-lo ver-
dadeiro cruzamento do río na antigüidade. Os outros com-
pañeiros que estaban por debaixo da mesma ponte non
coinciden na súa fragmentaria transcrición cos miliarios da
mesma milla que se detallan de seguido

M(arco) Nu<m>(erio) Num
eri(a)no  nob(ilissimo)
cae[s(ari)] au<g>(usto)

A Marco Numerio Numeriano, nobilísimo césar, augusto.

(Argote, Memórias..., 1035)

108.- Maximino e Máximo
(Valdetelhas, Mirandela)

a: 195 cm. Ø: 56 cm.  l: 9 cm.

a. 283-284 d.C.
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Características externas
Ó parecer tamén procede das proximidades da ponte de

Valdetelhas, onde formaba, con outros, un amplo conxunto.
Actualmente está situado xunto dunha fonte, no centro da
aldea de Valdetelhas. Trátase dun cilindro regular de granito
de gran medio.

Bibliografía
Barradas, Vias..., Fig. 23, E-9; Rodríguez Colmenero,

Aquae Flaviae..., 333-334, nº. 428.

Interpretación

Anotacións
A pesar de que aparentemente o miliario está dedicado a

dous emperadores, por referi-las titulacións en plural, unicamen-
te aparece reflectido o nome dun, Constantino II, esquecéndose,
posiblemente, o lapicida de grava-lo nome do outro. Pode, nem-
bargantes, que o nome e titulatura de Constante ou Constancio
se encontren voluntaria ou involuntariamente erosionados.

Características externas
Foi achado xunto da ponte de Valdetelhas. Actualmente

consérvase fincado nas aforas da poboación de Valdetelhas,
xunto da Casa do Pobo. Cilindo de granito de gran groso, moi
erosionado, factor que afectou negativamente á inscrición.

Bibliografía
Argote, Memórias..., nº. 937; CIL, II, 4788; Barradas,

Vias..., Q-VII, E-4; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae...,
326-327, nº. 414.

Anotacións
Trátase doutro exemplar importante para o reforzamen-

to do conxunto de Valdetelhas. Lástima que non se coñeza
a súa proveniencia exacta.

Interpretación
Imp(erator) caes(ar) C(aius) Iul[ius

V]erus Maximinus p(ius) f(elix) aug(ustus)
ge[r(manicus)] max(imus) [d]a[c(icus)] max(imus) sar(maticus) max(imus)

po[nt(ifex) max(imus)] tri(bunicia)[p(otestate)V i]mp(erator)VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul)

p(ro)co(n)s(ul) et C(aius) Iul(ius) Verus Maxumus
[nobil]issimus caes(ar) ger(manicus) max(imus) dac(icus) max(imus)

sar(maticus) max(imus) princ<e>ps iuventutis
f(ilius) d(omini) n(ostri) im[p(eratoris)] caes(aris) C(ai) Iul(i) Veri

[Maximini p(ius) f(elix) aug(ustus) vias et pontes
[temporis] vetustate conlapsos
restit[uere curar]unt cur(ante)

[Q(uinto) De]cio [leg(ato) augg(ustorum) p(ro)p(raetore) c(larissimo) v(iro)]

O césar emperador augusto Caio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, coa tribunicia potestade por quin-
ta vez, emperador pola sétima, pai da patria, cónsul, procónsul, e Caio Xulio Máximo,
nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da
xuventude, fillo do noso señor o emperador césar Caio Xulio Vero Maximino, pío, feliz,
augusto, procuraron restaura-las vías e as pontes deterioradas polo paso do tempo, sendo
legado propretor de ámbolos augustos Quinto Decio, esclarecido varón.

a: 125 cm. Ø: 39 cm. l: 6>15 cm. Dd(ominis) nn(ostris)
Clau(dio) Flavi
o Con(s)tantino
c(a)ess(aribus)

Ós nosos señores Claudio Flavio Constantino, césares.

( (

109.- Constantino II
(Valdetelhas, Mirandela)

( ( (
(

(

( (

a. 238 d.C.

a. 317-340 d.C.
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110.- Maximino Daia
(Valdegouvinhas, Mirandela) 

a: 155 cm. Ø: 50 cm. l: 7>10 cm.

Características externas
Procede das proximidades da ponte de Valdetelhas e foi

trasladado para a casa que posúe a familia Verdelho na
poboación de Valdegouvinhas, onde se conserva actual-
mente. O miliario estaba, segundo o señor que o despra-
zou, nunha viña propiedade desta familia, xunto do río.
Trátase dun cilindro ben traballado de granito de gran
groso.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 212, nº. 69; Barradas, Vias..., E-8;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 330, nº. 420, quen
dá unha lectura incorrecta por ofrecer, debido a erro, o calco
que correspondía ó, daquela, recentemente descuberto de
Castelaus, Vilar de Santos (Ourense).

Interpretación

Anotacións
Este miliario está dedicado ó emperador Maximino II Daia

e foi dedicado entre os anos 309, data en que recibe a titu-
latura de augusto, e o 313 d.C. Trátase dun novo exemplar,
que procedería do mesmo lugar que o resto. En total, serían
cinco, polo menos.

Imp(eratori) caes(ari)
Galerio
Valerio 

Maximino
p(io) f(elici) aug(usto)

Dedicado ó emperador césar Galerio Valerio Maximino, pío,
feliz, augusto.

a. 309-313 d.C.
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113.- Anepígrafe
(Ferradosa, Mirandela)

Características externas
Está situado na saída da aldea de Ferradosa, xunto da

casa do Sr. Manuel Maia, ó lado da estrada nacional de
Valpaços a Bragança. Trátase dun fragmento de miliario
ben traballado, de granito de gran groso, que foi reutilizado
como peso dun lagar. Desta reutilización nótanse aínda os
rebaixes laterais.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 339, nº. 444.

Anotacións
Polo seu lugar de aparición e a distancia que garda con

respecto ó conxunto de Valdetelhas, deducimos que estaría
dúas millas máis adiante, esto é, na milla 24.a: 67 cm. Ø: 65 cm.

111.- Anepígrafe
(Valdetelhas, Mirandela)

Características externas
É mencionado por Argote, Hübner e Barradas. Apareceu

debaixo da Ponte de Valdetelhas e ou era anepígrafe ou
nada consta da súa inscrición.

Bibliografía
Argote, Memórias..., 1035; Hübner, CIL, II, 4794;

Barradas, Vias..., E-7.

112.- Anepígrafe
(Valdetelhas, Mirandela)

Características externas
Tambor de granito existente nunha rúa da aldea, diante

da entrada dunha vivenda, servindo de sentadoiro. Mide 30
cm de altura por 50 cm de diámetro.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 340, nº. 450.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

114.- Emperador
indeterminado

(Entre Valdetelhas e o Tuela, Mirandela)

Características externas
"Um pouco adiante de Val-de-Telhas, e seguindo para o

Tuella, existe um padrão cravado numa rocha de granito e
acunhado com pedras se shisto. Tem de circunferencia 1,83
m e de altura a contar do solo 1,92 m. Tem a frente voltada
para o camiño e lese n’elle sómente NST… EAVO… este
milliario está na margem dereita do Tuella, no caminho de
Val-de-Telhas a Mirandela… A parte que está cravada no

solo é de secçao rectangular e a parte que está acima do
nivel do solo é cilíndrica…". (H. Pinheiro, Estrada…, 46 ss.).
Trátase posiblemente dun miliario lixeiramente desprazado
para facer de marco terminal. Perdeuse. Na lenda podería
intuírse un Flavio Constantino.

Bibliografía
H. Pinheiro, Estrada…, 46 ss. 
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115.- Anepígrafe
(Lamalonga, Macedo de Cavaleiros)

Características externas
Albino Pereira Lopo descubriu dous miliarios, un deles

anepígrafe, que estaría situado no adro da capela de San
Xoán, na aldea de Lamalonga. Malia os nosos esforzos non
foi posible localizalo.

Bibliografía
Pereira Lopo, Dois miliários inéditos..., 162-164.

Anotacións
A asociación co que describimos no número seguinte

propicia que consideremos situar en Lamalonga unha milla
fixa da vía.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

Características externas
Apareceu enterrado no adro da capela de San Xoán na

aldea de Lamalonga (Macedo de Cavaleiros) e actualmen-
te atópase depositado no Museu Abade do Baçal en
Bragança. Trátase dun cipo irregularmente cilindrado de
granito de gran groso.

Bibliografía
Pereira Lopo, AP, XII, 218; Alves, Memórias..., 60;

Barradas, Vias..., Q-15, E-1; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 332, nº. 423.

Interpretación

Anotacións
O miliario está dedicado ó emperador Constancio I, Cloro.

O seu epígrafe resulta claro nas dúas primeiras liñas, apre-
ciándose trazos de letras nas liñas seguintes. Ó seren moi
difíciles de identificar, coidamos estar perante un exemplar
palimpsesto.

Flavio Valerio 
Co(n)stantio

Dedicado a  Flavio Valerio Constantio.

a: 172 cm. Ø: 54 cm. l: 7>8 cm.

116.- Constancio I
(Lamalonga, Macedo de Cavaleiros)

a. 337-361 d.C.
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117.- Maximino
(Vinhais, Bragança)

Características externas
"Outro existía en Vinhãis, que traz Grutero, e apontava a

distancia de vinte e cinco legoas sem dizer respeito de
lugar" (Argote, infra). Nada máis se coñece sobre as súas
características externas.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, L, III, XII, 7576; C. Béça, AP, XX,

1915, 74 ss.; quen intentan buscalo inutilmente na casa do Sr.
Emiliano da Sousa a finais do século XIX. Barradas, Vías…
48, atribuíndoo a Maximino. Alves, Memórias…, I, 356, trans-
mitindo ó texto de Argote:

CONLAPSOS RESTITVERVNT
…Q. DECIO LEG.AVG.PR.PR.

CV… VIA AVG
M.P.C

Anotacións
Trátase, indubidablemente da fórmula epigráfica do final

dos miliarios de Maximino, podendo intuír que ó final da ter-
ceira liña e a cuarta podería lerse, tal vez, via[facta a
Bracara] Aug(usta). M(ilia) P(asuum) C[…].

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

118.- Augusto?
(Soeira, Vinhais)

Características externas
Procede das ruínas da capela de

S. Sebastião, próxima da aldea de
Soeira. Foi baleado para sartego en
época medieval. Descuberto polo
Maior Celestino Beça, trasladouno
para fincalo nas proximidades da
aldea, foi, anos despois, depositado
no Museu de Bragança, onde actual-
mente se encontra. Granito de gran
groso, de mediana calidade, coa
superficie moi alterada e a lenda
totalmente perdida, pois nin sequera
o número de tribunicias potestades
que o seu descubridor transmite se
conserva actualmente no miliario.

Bibliografía
C. Beça en M. Alves, “Estudos

arqueológicos do Maior Celestino
Beça”, AP, XX, 1915, 91 ss.; inter-

pretando os manuscritos do autor e corroborando, por infor-
macións recibidas, o epígrafe Trib. Pot. XXI. Por outra parte
é Alves quen, con agudeza, atribúe este cilindro a Augusto,
entre outros posibles que obtiveron ese número de potesta-
des tribunicias. Sande Lemos, Poboamento…, 447; Ro-
dríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 312; A. Redentor,
Epigrafia…, nº. 135.

Interpretación 

Anotacións
A presencia da 21ª potestade tribunicia no miliario de

Augusto das veciñanzas do Castro de Avelães concede
creto ó dato transmitido por Beça, xa que ambos serían do
ano 2 antes de Cristo, data en que se amolloa a vía XVII,
alomenos neste tramo.

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

Non existe, posto que dábamos por tal o do número
anterior que, certamente, non conta hoxe en día con epí-
grafe pero que, segundo Celestino Beça, o tivo parcial,

polo menos cando el o descubriu. Xulgabamos que o pre-
tendido cilindro de Augusto se perdera, pero parece que
non é así.

a: 200 cm. Ø: 58 cm.

119.- Anepígrafe
(Soeira, Vinhais)

[trib(unicia) pot(state) XXI]

… coa potestade tribunicia pola vixésimo primeira vez…
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Características externas
Foi atopado por  Albino

Pereira Lopo no adro da
capela de San Claudio, na
poboación de Gostei (Bra-
gança) e trasladado para o
Museu Abade de Baçal, na
cidade de Bragança, onde
se encontra na actualidade

depositado. Trátase dun fuste ben cilindrado de granito de
gran groso.

Bibliografía
Pereira Lopo, AP, VI, 1901, 147 ss.; Hübner,  EE, IX, 415;

Alves, Memórias..., IX, 56; Barradas, Vias..., Q.V, D-29;
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 330-331, nº. 421. É
a versión que aquí transcribimos, A. Redentor, Epigrafia…,
nº. 133.

Interpretación

Anotacións
A inversión do praenomen e nomen, Marco e Valerio,

dáse en máis casos, segundo  xa se anotou no nº. 92 desta
mesma vía, pertencente á milla da aldea de San Julião de
Montenegro. O soporte que recibiu a inscrición é un claro
fuste de columna reaproveitado para miliario.

a: 112 cm. Ø: 30 cm. l: 6>8 cm.

D(omino) n(ostro) im(peratori).
Ca(esari) Aur(elio)

M(arco) Val(erio)
Maximi

ano.

Dedicado ó noso señor o emperador césar Aurelio Marco Valerio
Maximiano.

(

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

120.- Maximiano
(Gostei, Bragança)
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121.- Augusto
(Castro de Avelães, Bragança)

a: 173 cm. Ø: 59 cm. l: 10 cm.

Características externas
Foi descuberto nos finais do século XIX por Henrique

Piñeiro ó realizar escavacións arqueolóxicas nas ruínas do
mosteiro de Torre Velha do Castro de Avelães (Bragança),
formando parte dunha necrópole, reaproveitado como sar-
tego. Trátase dun cipo ben cilindrado, de granito de gran
groso, escavado nunha das súas caras para sartego, pre-
sentando buraco de evacuación de feces cadavéricas á
altura da inscrición, que reflicte o cómputo das millas, o que
dificulta a súa correcta lectura.

Bibliografía
Henrique Pinheiro, Estudo da Estrada…, 4; Capela,

Miliários…, 84; CIL, II, 6215; EE, VIII, 511; Alves, Memórias...,
10; Barradas, Vias..., Q-V, D-3; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 312, nº. 390; A. Redentor, Epigrafia…, 127.

Interpretación

Imp(erator) caesar div[i] f(ilius).
Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) imp(erator)

XV co(n)s(ul) XIII trib(unicia) pot(estate)
XXI pater patriae

[m(ilia) p(asuum) CLX [--. .

O emperador César Augusto, fillo do divino Xulio, pontífice
máximo, coa potestade imperatoria pola décimo quinta vez, cón-
sul pola décimo terceira, investido coa tribunicia potestade pola
vixésimo primeira vez e pai da patria (mandou construír) a milla
162 (desta vía a partir de Braga).

A BRACARA AUGUSTA M.P.?

a. 2 a.C.
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Anotacións
Apréciase, aparentemente, unha incorrección nas sau-

dacións imperiais xa que no canto de XV debería ser XIV,
correspondendo este exemplar ó ano 2 a.C. segundo as
outras titulacións. Nembargantes, iso non está claro, dado

que no miliario de Zebral, do ano 5 a.C., aparece tamén a
XV saudación imperial. Sabemos que a XIV recibiuna no 8
d.C., polo que antes do ano 5 debeu ostenta-la XV. Miliario
transcendental para a localización de Compleutica, segun-
do xa se subliñou.

122.- Caracalla
(Castro de Avelães, Bragança)

a: 210 cm. Ø: 60 cm. l: 8 cm.

Características externas
Este cilindro foi atopado nas mesmas circunstancias que

o anterior de Augusto por Henrique Piñeiro, ó efectuar
unhas escavacións arqueolóxicas en Torre Velha de Castro
de Avelães. O miliario estaba reaproveitado como sartego e
formaba parte dunha necrópole. Trátase dun groso fuste
ben cilindrado, de granito de gran basto, baleirado na súa
zona central, a que divide a inscrición en dúas partes.

Bibliografía
H. Piñeiro, Estudo da estrada..., 99; CIL, II, 6216; Alves,

Memórias..., 47, nº. 11; Barradas, Vias..., Q-V, D-4; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae..., 322, nº. 408; A. Redentor,
Epigrafía…, nº. 129, sen achegar nada salientable á versión
de Rodríguez Colmenero.
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Interpretación Anotacións
Emprego sistemático dos e de dobre trazo vertical e hai

que anota-la ausencia de ascendencia no segundo grao, xa
que omite o nome do avó, Septimio Severo. Outra peculia-
ridade deste miliario reside en que non sabemos se se acha
redactado en nominativo ou dativo, xa que conta con ter-
mos mesturados nos dous casos, segundo pode compro-
barse. Desde logo, os ordinatores eran, ás veces, falibles.

[Imp(eratori)] ca[es(ari) divi Sev]eri pii fi[lio]
divi M[arci Ant(onini) p]ii prone

pos divi [Hadriani ab]nepos
divi Tra[iani parthic]i et divi

Nerv[ae ad nepos]
M(arco) Aur(elio) [Antonino p]io fel(ici) aug(usto)

part[hico maximo bri]tanico maximo
ger[manico maximo] pontifici

maxim[o tribunicia] pot(estate) XVII
imp(eratori) III [co(n)s(uli) IIII pr]oconsul[i]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo Pío, bisneto do divino Marco Antonino Pío, trine-
to do divino Adriano, tetraneto do divino Traxano Pártico e do
divino Nerva, pío, feliz, augusto, pártico máximo, británico
máximo, xermánico máximo, pontífice máximo, coa tribunicia
potestade pola décimo sétima vez, emperador pola terceira, cón-
sul pola cuarta e procónsul.

123.- Caro
(Gimonde, Bragança)?

a: 107 cm. Ø: 40 cm. l: 7>11 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?

a. 213 d.C.
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Características externas
Procede de Babe (Bragança), das ruínas da desaparecida

capela de San Pedro, tamén coñecido o devandito lugar como
Sagrado. Presenta por un dos seus lados o baleirado propio
da súa utilización como sartego, posiblemente na Idade
Media. Tambor  ben cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Pereira Lopo, AP, 340; EE, IX, 416; Alves, Memórias...,

38-39, nº. 6; Barradas, Vias..., D-6; EE, IX, 415; A.
Redentor, Epigrafia…, nº. 132.

Características externas
Cilindro atopado no Caminho do Marrão, entre Gimonde

e San Pedro de Babe, e trasladado ó Museu Abade de
Baçal da cidade de Bragança, onde se acha exposto. Fuste
de boa labra, de granito de gran fino.

Bibliografía
EE, IX, 415; Alves, Memórias..., 57-58; Tranoy, Galice...,

395.

Interpretación

Anotacións
A soidade do lugar, xunto coa circunstancia de ser

desenterrado ó realiza-la apertura dunha gabia, fan deste
cilindro un excelente achado in situ,  fornecedor dun dato
fiable que ter en conta para medicións relacionadas co valor
da milla neste sector do camiño.

Imp(eratori) Mar(co).
Aurelio 

Caro caes(sari)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro.

124.- Adriano
(Babe, Bragança)

a: 120 cm.  Ø: 61 cm. l: 8 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?
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Interpretación Anotacións
Como novidade o miliario marca XX [?] millas a Caese...,

mentres que o de San Vitero ten gravada a milla VI dende
Caesara. Esta circunstancia posúe un enorme valor xa que
indica, por unha parte, que existían capita viae diferentes das
de Bracara e Asturica, como, por outra parte, xa era coñeci-
do; por outra, que se trata da mesma calzada, aínda que, a
partir de Figueruela de Arriba, a derrota arqueolóxica da ruta
siga un itinerario alternativo ó que sinalan os miliarios.

Im[p(eratori) caes(ari) Traiano Hadriano aug(usto)].
divi Traia[ni Parthici]

f(ilio) divi Ne[rvae nep(oti) trib(unicia) pot(estate)
XIIX co(n)s(uli) [III  a].

Caese[ra]
m(illia) p(asuum) XX[...

Dedicado ó emperador césar Traxano Hadriano augusto, fillo do
divino Traxano pártico, neto do divino Nerva, coa tribunicia
potestade pola décimo oitava vez, cónsul pola terceira . 20 millas
dende Caesera.

125.- Caracalla
(Babe, Bragança)

a: 196 cm. Ø: 60 cm. l: 7 > 9 cm.

a. 132 d.C.
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Características externas
Foi atopado no ano 1915, no lugar de San Pedro ou

Sagrado, na poboación de Babe (Bragança), xunto a unha
antiga capela cando se realizaban labores de cava nun
campo. Na parte oposta ó epígrafe mostra un rebaixe para
a súa adaptación como sartego. Tambor ben cilindrado, de
granito de gran groso, fragmentado en dúas partes.

Bibliografía
Alves, AP, XXI, 145; Alves, Memórias..., 36-38, nº. 5.

Barradas, Vias..., D-7; A. Redentor, Epigrafia…, n.º 130.

Anotacións
Quedamos coas ganas de saber cántas millas marcaba

o miliario e dende qué caput viae, ¿tal vez tamén Caese?
En todo caso, nótese que, ó longo deste camiño, menció-
nanse, exclusivamente durante as dinastías dos Antoninos e
Severos, outros capita viarum, como Aquae Flaviae, Caesera
e Petavonium. 

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) divi Severi pi[i fi]
lio divi Marci Ant(onini) nep[oti]
divi Ant(onini)pii pronepoti d[ivi]

[H]adriani abnepoti divi [Tr]
aiani parthici. divi Nerv[ae]

abnepoti M(arco) Aurelio An[t(onino) pio
f]elic<i> aug(usto) part(hico) max(imo) [brit(anico)]

max(imo) ger[m(anico)] max(imo) pont(ifici) [max(imo)]
tri(bunicia) po[t(estate) XVII] imp(eratori) III co(n)s(uli)

p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) m(ilia) p(asuum) .....

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo Pío, neto do divino Marco Antonio, bisneto do
divino Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, coa tribunicia potestade pola décimo sétima vez,
emperador pola terceira, cónsul, pai da patria, procónsul.? millas
dende…

126.- Anepígrafe
(Babe, Bragança)

Características externas
Encóntrase situado fronte á capela de San Sebastião, na

estrada xeral, xusto no cruzamento para a poboación de
Babe. Trátase dun pequeno cipo ben cilindrado de granito de
gran fino, rebaixado lixeiramente nunha das súas esquinas.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Foi, posiblemente, traído do lugar da aparición dos

outros dous, a capela de San Pedro, e contribúe, aínda que
sexa anepígrafe, a fixar neste lugar unha das millas da vía.

a: 113 cm. Ø: 31 cm.

a. 213 d.C.
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Características externas
Actualmente atópase gardado na sancristía da igrexa

parroquial de San Jorge, na poboación de Gallegos del
Campo (Figueruela de Arriba), na provincia de Zamora, e foi
descuberto polo médico de Figueruela, compañeiro de
investigacións de E. Loewinsohn. Trátase dun tambor ben
executado de granito de gran groso, que foi baleirado para
sartego, posiblemente na Idade Media. Actualmente, con-
sérvase a parte superior do miliario fragmentado en dúas
metades.

Bibliografía
E. Loewinsohn, “Más sobre la A 17...”, El Miliario Extra-

vagante, nº. 51, páx. 51, sen ofrecer ningunha interpretación.

Interpretación

Anotacións
Cremos que está dedicado ó emperador Macrino e ó seu

fillo Diadumeniano, sobre este nome aparece practicada
unha damnatio memoriae. A transcendencia do seu achado
reside en que a partir de agora enténdese mellor o signifi-
cado do de San Vitero e a misteriosa mención de Caesara
que aquel realiza.

a: 130 cm. Ø: 50 cm. l: 8 cm.

Imp(eratori) caes(ari) Ma[rco Opellio].
Severo  M[acrino]

pio fel(ici) aug(usto)
trib(unicia) p[o]t(estate) II c[o(n)s(uli) patri]

patriae.
et Marco [Opellio Antoni]

no [Diadumeniano]
nobiliss[imo caes(ari)].

princip[i iuventutis]

Dedicado ó césar emperador Marco Opelio Severo Macrino,
pío, feliz, augusto, investido coa tribunicia potestade pola pri-
meira vez, cónsul, pai da patria, e a Marco Opelio Antonino
Diadumeniano, nobilisimo césar, príncipe da xuventude.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?

127.- Macrino e Diadumeniano
(Gallegos del Campo, Zamora)

a. 217 d.C.
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128.- Adriano
(San Vitero, Zamora)

Características externas
Encóntrase na praza da vila, arrimado ó ángulo nordes-

te da igrexa de San Vitero (Zamora). Gran tambor ben cilin-
drado de granito de gran medio, sobre toco para enterrar,
partido pola parte superior, circunstancia que afectou a gran
parte do seu epígrafe.

Bibliografía
CIL, II, 416; Gómez Moreno, Catálogo..., 57; Mañanes

Pérez, Ciudades..., 139-140, nº. 5, sen lecturas convincen-
tes.

Anotacións
A inscrición que presenta este miliario parece que foi

retocada en data descoñecida, e afectou ó final da terceira
e cuarta liñas, engadindo IMI, probablemente para comple-

ta-lo nome do emperador Maximino, que algún erudito local
sospeitaría que se atopaba debaixo de tal expresión, na ter-
ceira, e un X, precedido dun estraño nexo is, que non ten
ningún sentido no texto, na cuarta.

Interpretación

(

[Imp(eratori) Caes(ari) Traiano
Hadri]ano augus(to).

[pon]t(ifici) max(imo)]
[a C]aesara.

m(ilia) p(asuum) VI.

Dedicado ó emperador césar Traxano Adriano augusto, pontífi-
ce máximo. 6 millas dende Caesara.

a: 216 cm. Ø: 63 cm. l: 8 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?
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129.- Decio
(Santibáñez de Vidriales, Zamora)

Características externas
Desaparecido. Coñecémolo polas noticias de Gómez

Moreno: "Allí se encontró una piedra miliaria, puesta hoy
por guardacantón en la casa del tío Panadero, en el barrio
bajo de Santibañez y su calle de la Fuente. Es de granito
basto, mal redondeada, con un diámetro de 47 centímetros,
y se halla incompleta y muy gastada por el roce, de modo
que sólo puede leerse esto de su inscripción…".

Bibliografía
Gómez Moreno, Catálogo... Zamora. 56.

Interpretación

Anotacións
Probablemente se refire ó emperador Decio, podendo

restituí-la súa parte conservada. Os autores que posterior-
mente se refiren a este miliario non encaixan ben a versión
de Gómez Moreno que, por outra parte, non deixa de ser
problemática.

Imp(eratori) caes(ari) [C(aio) Messio Quinto
Traian]o D[ecio pio felici]

aug(usto) [po]n(ifici) m[ax(imo) trib(unicia) pot(estate)]
co(n)[s(uli) proconsuli p(atri) p(atriae)]

Dedicado ó césar emperador Caio Messio Quinto Traiano Decio, pío, feliz,
augusto, pontífice máximo, coa tribunicia potestade, o consulado e o proconsu-
lado, pai da patria.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?

130.- Maximino
e Máximo

(Fuente Encalada, Zamora)

a: 77 cm.  Ø: 69 cm. l: 9 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?
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Características externas
Atópase no patio da casa que ten o Sr. Pedro Cristóbal

no centro da poboación de Fuente Encalada (Zamora) e
procede do lugar de Carricueva, situado nas aforas desta
poboación. Trátase do fragmento central dun gran tambor
de granito de gran groso ben traballado, e baleirado para
facer un pío coa finalidade de dar de comer ó gando.
Segundo informacións do propietario desta peza, posuía
outro fragmento, que destruíu hai poucos anos e que,
segundo el, pertencería a un mesmo exemplar.

Bibliografía
E. Loewinsohn, “De Astorga...”, El Miliario Extravagante,

nº. 6, páx. 128, sen interpretación.

Interpretación

Anotacións
Segundo as informacións dos veciños de Fuente

Encalada, cando se fixo a actual estrada, arredor do ano
1927, apareceron no lugar de Carricueva tres fragmentos
cilíndricos que parecían pertencer a un mesmo miliario.
Dous deles aínda se conservan na actualidade. Pola inter-
pretación que deles se desprende, coidamos que se trata
de dous miliarios distintos, un dedicado ós emperadores
Maximino e Máximo, o presente, e o outro a Caracalla, que
estudiaremos a continuación.

……………………………………….
[vias et p]ontes [in temporibus vetustate conlapsos  pra]ec[eperunt.

r]estitu[i 
c]u[r(ante)] Q(uinto) [Decio…]

…mandaron arranxa-las vías e as pontes derramadas polo paso do tempo,
sendo responsable Quinto Decio...

131.- Caracalla
(Fuente Encalada, Zamora)

a: 67 cm.  Ø: 69cm. l: 8>10 cm.
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Características externas
Atópase no patio da casa do Sr. Abilio Ferrero, na po-

boación de Fuente Encalada (Zamora), e procede, xunto
con outros dous fragmentos, do lugar de Carricueva, nas
veciñanzas desta poboación. Trátase do fragmento superior
dun tambor de granito de gran groso ben executado e balei-
rado para facer un pío co obxecto de dar de comer ó gando. 

Bibliografía
E. Loewinsohn, “De Astorga...” El Miliario Extravagante,

nº. 6, páx. 128, sen lectura.

Interpretación

Anotacións
Segundo o que podemos reconstruír do escaso número

de letras conservadas, cremos que se trata dun miliario
dedicado ó emperador Caracalla.

..............................................
[divi Marci] Ant[onini nep(oti).
[divi Antonini pii pronep(oti) 

divi Hadriani abnep]ot[i]
divi Traiani Part(hici) et divi Nervae adne]pot[i]

..................................................

…neto do divino Marco Antonino, bisneto do divino Antonino
pío, trineto do divino Adriano e tetraneto dos divinos Traxano
e Nerva…

132.- Valeriano e Galieno
(Castrocalbón, Zamora)

a: 61 cm. Ø: 28 cm. l: 4>5 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P.?
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Características externas
Foi   atopado no lugar de Fuente del Robledo, ó sur da

poboación de Castrocalbón, por onde transcorría a vía ro-
mana. Actualmente encóntrase nas dependencias do Con-
cello de Castrocalbón, formando parte dos fondos do pe-
queno museo da poboación. Trátase da parte superior dun
miliario de excelente factura, que posiblemente foi inicial-
mente un simple fuste de columna.

Bibliografía
Descosido Fuentes, Castrocalbón..., 99-103; Mañanes

Pérez, Epigrafía..., nº. 3 5; Diego Santos, Inscripciones...,
nº. 325.

Interpretación

Anotacións
Non estraña a simpleza do soporte, dada a época. Por

outra parte, é o único exemplar que se conserva no no-
roeste dedicado ós emperadores Valeriano e Galieno, o que
contribúe a datalo entre os anos 253 a 259 d.C.          

Imp(eratori) c(a)es(ari) Publio Licin(i)o
Valeriano p(io) f(elici) aug(usto) max(imo)

tr(i)b(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) II[I] p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) I inv(icto)
imp(eratori) caes(ari) P(ublio) Licinio

Valeriano  Gal(i)eno
invicto p(io) f(elici) aug(usto) p(ontifici) max(imo)

trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) pro
co(n)s(ul). . .

Dedicado ó emperador césar Publio Licinio Valeriano, pío, feliz, augusto máxi-
mo, coa tribunicia potestade, cónsul por segunda vez, pai da patria, procónsul
invicto, e ó emperador césar Publio Licinio Valeriano Galieno, invicto, pío, feliz,
augusto, pontífice máximo, coa tribunicia potestade, cónsul por segunda vez, pai
da patria, procónsul. 

a. 255 d.C.
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Capítulo IV

VIA A BRACARA ASTURICAM,
POR LUGO (XIX DO I. DE A.)

Como no capítulo anterior, os apartados básicos sobre os que tentaremos deternos han ser: o
trazado, o máis exacto posible, da vía, as posibles variantes ou derivacións que posúe, valor da milla
empregada na súa mensuración e localización das mansións que balizan o seu percorrido.

1. O trazado da ruta

A máis probable das saídas para esta vía, partindo de Bracara Augusta, sería a coincidente co que
se supón decumanus maximus da cidade, transcorrendo cara a occidente pola chamada Porta Nova e
prolongaríase, posteriormente, en suave descenso sinuoso, rumbo ó río Cávado, por Cones, lugar onde
Albano Belino fala do achado dun miliario de Maximino, que marca a milla I1. Trátase, tal vez, do que
actualmente se conserva, sinalando esta mesma distancia, no Museu Don Diogo de Sousa. Avanzaría
despois pola parroquia de San Xerome do Real, concretamente ó longo da rúa Costa Gomes, ata con-
tactar coa actual estrada nacional que une Braga con Ponte de Lima e o norte do país. A partir de
Cones, a ruta adoptaría un percorrido practicamente rectilíneo, seguindo, máis ou menos, o percurso
da estrada moderna ata Ponte do Prado. Certo que non existe constancia física de camiño antigo nin-
gún, dado que se trata dunha zona fortemente alterada tradicionalmente polos labores agrícolas e,
máis recentemente, pola invasión urbana, pero temos que supolo necesariamente, xa que non existe
alternativa. Deste tramo procede un miliario de Tiberio2 localizado na Quinta de Germil a finais do

1 A. Belino, Novas inscripções romanas de Braga, Braga, 1896, 49.

2 A. Belino, Novas inscripções..., 45-46.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

212

século XIX, que marca a milla II e que, no seu momento, foi utilizado como marco terminal na deli-
mitación dos dominios do mosteiro de Tibães. Na actualidade, áchase depositado no Museu de
Guimarães. Outro novo cilindro foi recentemente localizado formando parte das paredes dun lava-
doiro existente na beira desta mesma estrada. Sinalaría, quizais, a milla III3. Achegariámonos, deste
xeito, ata a Ponte do Prado, situada sobre o río Cávado, da cal existe referencia documental xa nos
finais do século XII, aínda que a súa facies actual deberíase ás reformas efectuadas nos séculos XVI e
XVII, indudablemente feitas sobre os alicerces doutra romana anterior, xa que nas súas inmediacións
foron localizados un miliario de Augusto coa milla IIII4 e outro de Tiberio con idéntica distancia, reu-
tilizado posteriormente para honrar a Valentiniano I, que serve actualmente de poste de cruceiro na
veciña aldea de Panoias5. Outros fragmentos de cilindros graníticos, miliarios a xulgar polo seu diá-
metro, descúbrense, así mesmo, incrustados na gran cerca dunha quinta próxima, polo lado de poñen-
te, á ponte mesma, segundo puidemos comprobar recentemente.

As inmediacións da igrexa de Oleiros marcarían, seguidamente, o paso da mesma ruta, xa que
daquel templo procede outro miliario, tamén de Valentiniano I, moi posiblemente coa milla VI6, na
actualidade depositado no Museu Pio XII de Braga.

Seguindo cara ó norte, e xunto á fachada da ermida de Santa Marta de Atiães, existen dous frag-
mentos de fuste, que semellan ser antigos miliarios, ó menos un deles. Outro moi semellante, conser-
vado actualmente no Museu Pio XII de Braga, procedería da próxima igrexa de Arcozelo7. Continuaría
despois a calzada romana polo trazado da actual estrada de Braga a Ponte de Lima, ó longo do val do
Neiva, ata as inmediacións da igrexa de Queijada, preto da cal, na Quinta das Fontes, pertencente xa
á freguesía de Souto de Rebordãos, pódese observar unha base de miliario con toco de asento e fuste
iniciado sobre o mesmo bloque8. 

Cruzaría, a continuación, o río Trovela pola Ponte Nova, de arco de medio punto, con eviden-
cias de ter sido estreitada en datas non moi afastadas. Con motivo de tales reformas, foron derruba-
das dúas columnas de toco e fuste cilíndricos, con perfil fálico na parte superior, que, sen descarta-lo
seu posible significado cultual, servirían sobre todo para marca-la barreira dun posible portádego en
datas que non podemos determinar. De calquera maneira, esta vez non se trata de miliarios.

Avanzaría seguidamente pola parroquia de Fornelos xa que, nas inmediacións da súa igrexa, loca-
lizouse un miliario de Maximino, reutilizado posteriormente como peso de lagar. Consérvase actual-
mente no patio da biblioteca de Vila Nova de Cerveira9. Seguiría despois en dirección ó río Limia,

3 J.R. de Araújo, “Os miliários da Estrada romana de Braga a Tuy”, O Distrito de Braga, vol. V, nº. 9, 2ª série, Braga, 1982, 149-150.

4 J. Contador de Argote, Memórias do Arcebispado de Braga, Braga, 1734, t. II, 611. CIL, II, nº. 4868.

5 A. Belino, Novas inscripções…, 46-47.

6 L.C. dos Santos “Miliários inéditos da vía romana de Braga a Tuy”, Arquivo do Alto Minho, vol. XXIV, Viana do Castelo, 1979, 15-20.

7 L.C. dos Santos, Miliários inéditos…, 20-21.

8 J.R. de Araújo, “Os miliários…”, 149-150.

9 J.R. de Araújo, Caminhos velhos e pontes de Viana e Ponte de Lima, Viana do Castelo, 1962, 21-22.



213

Capítulo IV — VIA A BRACARA ASTURICAM, POR LUGO (XIX DO I. DE A.)

pasando polas inmediacións da capeliña de Santo Amaro, de onde procedería un miliario que xa
Argote daba como existente na Quinta de Bertiandos, onde facía, e fai aínda, de mastro dun pelouri-
ño. Marca a milla XVIII10. Logo, proseguiría cara a Vila Nova de Gaia, xa na freguesía de Arca, onde
moi posiblemente, e ó pé do castro da Madalena, se situaría a mansión Limia do Itinerario de
Antonino. 

Dende aí iniciaría o descenso cara á actual poboación de Ponte de Lima, onde cruzaría o río
Limia pola súa monumental ponte romana, da que aínda se conservan cinco arcos no lado de Santa
Marinha de Arcozelo11, para continuar despois pola beira occidental do río Labruja ata a ponte, tamén
romana, que deu nome á aldea de Arco da Geia12. Ó tramo comprendido entre estas dúas pontes
corresponderían os tres miliarios que no século XVIII se atopaban na quinta de Antepaço e hoxe se
conservan na Quinta de Faldejães13. Dous deles marcan a milla XX dende Bracara Augusta, ademais do
miliario de Maximino localizado en Correlha que marca a milla XXI14. 

Unha vez cruzado o río Labruja, a vía avanzaría pola freguesía de Cepões, dado que no adro da
ermida de San Pedro pode verse aínda un fragmento de miliario convertido en recipiente. Ós poucos
quilómetros, pasaría de novo o Labruja cara ó oeste pola ponte romana do Arco15, topónimo sufi-
cientemente expresivo para a detección de antigos viaductos.

Despois, a través de Antas, topónimo tamén revelador en relación coa existencia de miliarios, e
Portelinha iniciaría un lene ascenso, faldreando pola ladeira leste da Serra do Formigoso e pasando
polo lugar de Espinheiro, de onde procedería un miliario dedicado ós fillos de Constantino16 para,
finalmente, subir ata a Portela de Cámboa. Neste empinado sector, sobre todo no tramo comprendi-
do entre os lugares de Espinheiro e Cámboa, aínda se conservan anacos sobranceiros do seu decurso,
a pesar dos recentes estragos producidos pola abertura da autoestrada. De tódalas maneiras, na aldea,
hoxe en día case desaparecida, de Cámboa, advírtense aínda as talladuras realizadas para encaixa-la cal-
zada, do mesmo xeito que circulan noticias sobre a existencia dun miliario neste lugar, hogano desa-
parecido17.

Desde Cámboa, a ruta ascendería, finalmente, ata Portela Pequena, divisoria entre as vertentes
dos ríos Labruja, af luente do Limia, e Coura, af luente do Miño, e describe, a continuación, suaves
bucles no seu descenso cara á Capela do Pisco, Portela, Venda, Cascalhal e Capela de San Roque ata

10 J. Contador de Argote, Memórias…, t. II, 615.

11 F.A. Pereira, “Os arcos romanos de Ponte de Lima”, Limiana, Ponte de Lima, 1912. A.P.M. de Reis, A romanização no Concelho de Ponte de Lima,
Ponte de Lima, 1978, 21-22.

12 Ponte dun só arco de medio punto, que amosa o típico almofadado de doelas de época romana. Sobre o tema, P.M. Pinto (ed.), Pontes romanas de
Portugal, 1998, 88-89.

13 J. Contador de Argote, Memórias…, t. II, 613-614, 617.

14 J. Contador de Argote, Memórias…, t. II, 618-619. M. Capela, Miliários do Conventus Bracaraugustanus em Portugal, Porto, 1895, 171-173. 

15 Ponte, ó igual ca anterior, dun só arco, onde tamén se observan as doelas almofadadas.

16 M. Capela, Miliários…, 248.

17  J.R. Araújo, “Os miliários…”, 199.
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a Portela da Cividade de Romarigães. A partir deste punto, formúlase o problema da bifurcación ou
variante, que trataremos no apartado seguinte.

Tralo sector sobre o que se proxecta a posible variante, a ruta proseguiría a través da portela que
se atopa xunto á capela de San Gabriel, que dá acceso ó val do río Miño, transcorrendo pola beira da
igrexa de Fontoura, onde apareceu un miliario coa milla 37, de lectura inédita, e capela de San Bento
ata Ponte da Pedreira (Cerdal). Malia a súa modernidade, esta ponte asentaríase sobre os fundamentos
doutra anterior destruída en época inmemorial sobre a que, quizais, tería transcorrido a vía romana.
Despois, continuaría, val arriba, paralela á actual estrada, ata as veciñanzas de Arinhos, en Valença do
Minho. Nesta localidade atopouse un miliario de Claudio sinalando a milla 42, que actualmente se
conserva no castelo da cidade18. Salvaría, de seguido, o río Miño pola frecuentada zona do embarca-
doiro, precisamente no lugar máis estreito da canle f luvial e, xa en territorio tudense, subiría, en dia-
gonal, pola pendente da ribeira dereita do río, pasa pola beira da fachada do convento de San
Domingos e avanza despois ata Rebordáns, barrio tudense preto do cal se descubriron un miliario de
Decio19 e outro anepígrafe20. Por estas e outras razóns, é probable que fose neste arrabalde da cidade
onde se asentou a mansión de Tude, segunda da vía XIX.

Dende este punto, avanzaría cara ó norte a través da depresión meridiana, percorrendo unha das
dúas ribeiras do río Louro, posiblemente a dereita, para entrar no Porriño polas rúas de Manuel
Rodríguez e Ramiráns, tradicionais arterias de comunicación con Tui e Portugal. Cruzada a actual estra-
da nacional Vilacastín-Vigo, constituiría, de novo, o curso do río Louro a derrota orientadora do seu
paso cara a Santa Eulalia de Mos, Cabaleiros (noticias da existencia dun miliario) e Avileira, ascenden-
do despois, segundo un curso ben marcado e cun ben logrado gradiente, ata Santiaguiño das Antas,
onde se contabilizaría un novo miliario anepígrafe adornado con insculturas de non fácil explicación21.
Descendería, de seguido, suavemente cara ó Porto dos Valos, portela que marca a divisoria de augas
vertentes entre o río Louro e o Maceiras e dende onde se albisca xa a enseada mariña de San Simón,
no fondo da ría de Vigo, para, por un vello camiño que aínda se encaixa polo fondo do val, chegar
ata Padrón, nome dunha aldea con topónimo claramente viario22. Aquí foi atopado un miliario de
Adriano coa milla XVII a Tude23 e, a continuación, en San Mamede de Quintela, outro dedicado a
Decencio24.

18 J. Contador de Argote, Memórias…, t. II, 612. CIL, II, nº. 4875. Capela, Miliários…, 98.

19 CIL, II, supl. nº. 6229. 

20 IRG, III, nº. 57.

21 A. Soto López – M. Vidal Villaverde, M., “Encol do miliario de Vilar (Pontevedra)”, Boletín Auriense, XIII, Ourense, 1983, 173-176. 

22 En todo caso, e desde Santiaguiño das Antas, non descendería polo posterior camiño medieval ou de peregrinación a pesar da existencia do men-
cionado miliario na beira desta última ruta. A súa condición de lindeiro terminal a través de distintas épocas faino estar lixeiramente desprazado da
súa probable localización orixinaria. De novo insistimos no valor miliario do topónimo Antas, sendo posible que a milla coincidise nos arredores
da actual ermida, como adoita suceder en moitas ocasións.

23 IRG, III, nº. 3.

24 IRG, III, nº. 14.
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Avanzaría despois ata Redondela para logo pasar por San Pedro de Cesantes, de onde procede
un novo miliario dedicado a Numeriano25, ademais doutro anepígrafe26, ambos localizados no lugar de
Outeiro de Penas, ó mesmo tempo que se constatan os significativos topónimos de Padrón e Lomba.
Seguiría despois en suave ascenso cara a Santa María do Viso, pasando ó pé do castro da Peneda,
importante fito topográfico situado a 324 metros sobre o nivel do mar, divisable dende unha ampla
zona da ría de Vigo e da desembocadura do río Verdugo, o que nos fai pensar que, con toda probabi-
lidade, serviría de referente para o paso da vía. Dende este punto, iniciaría o descenso cara a Santiago
de Arcade, localidade onde foi atopado un miliario de Caracalla coa milla LXVI contando dende Braga27.
Cruzaría o río Verdugo, seguidamente, pola ponte que precedeu, tal vez, á actual Ponte Sampaio, nas
inmediacións da cal, en concreto na desembocadura do río Ulló, descubriuse un miliario dedicado a
Adriano, que xa marca as millas dende Lugo28, para logo pasar polo lugar de Paredes, onde apareceu un
conxunto doutros tres miliarios actualmente depositados no Museo de Pontevedra29. 

Chegaría seguidamente ata Santo André de Figueirido para continuar polo curso do río Tomeza
e entrar en Pontevedra pola Ponte do Couto, na actualidade de reducidas dimensións, onde foi acha-
do un miliario de Maximino30. Despois, cruzando a cidade en dirección norte, buscaría o obrigado
paso da Ponte do Burgo, sobre o río Lérez, ponte que non se pode datar en época romana, como as
recentes escavacións demostraron, senón que, máis ben, hai que relacionar coa construcción do cami-
ño real do século XVIII, aínda que si temos que considerala herdeira dunha anterior medieval ou se
cadra romana que a toponimia se encargou de fixar na forma Pons Vetera, Ponte Vedra, situada pro-
bablemente augas abaixo da actual. Na ribeira meridional deste viaducto foi atopado recentemente un
miliario dedicado a Adriano, ignoramos se in situ, marcando a milla 96 a Luco31. Trátase dun dato de
enorme transcendencia que, entre outros logros, amais de múltiples problemas, suscita a posibilidade
de situa-la mansión de Turoqua preto deste lugar32.

Xa na beira setentrional, a vía avanzaría bordeando a marxe oriental da Xunqueira do Bao, onde,
ata hai poucos anos, nos lugares da Santiña e Pedrapicada33, se conservaba un anaco da súa explana-
ción en bo estado e onde, con toda probabilidade, tería que situarse o miliario dedicado a Adriano,
que marca a milla 95 dende Lugo, do que deu noticia o P. Sarmiento, a mediados do século XVIII,

25 IRG, III, nº. 8. 

26 J.A. Orge Quinteiro, “Os miliarios romanos de Redondela. Apuntamentos para unha historia de Redondela”, El Museo de Pontevedra, 50, 2001, 20-21.

27 IRG, III, nº. 4.

28 C. Gónzalez Zuñiga, Descripción geográfica, estadística, económica e histórica de la ciudad capital de Pontevedra, Pontevedra, 1848, 28-29. A pre-
sencia de dous miliarios, pensamos que de milla contigua, marcando distancia a diferente capital de convento, vén a demostrar que o límite entre o
Convento bracarense e o lucense se atopaba na liña marcada polo curso inferior do río Verdugo, único fito xeográfico existente entre estes dous
miliarios. Sobre o tema, R. Álvarez Asorey, “El límite oceánico de separación entre el Conventus Lucensis y el Bracarensis a partir del estudio de los
miliarios de la vía XIX del Itinerario de Antonino”, Larouco 3, 2002, 169-176.

29 IRG, III, nº. 9, dedicado a Carino. IRG, III, nº. 10, dedicado a Flavio Severo. IRG, III, nº. 12, dedicado a Licinio. 

30 IRG, III, nº. 6.

31 A. de la Peña Santos, “Turoqua o los orígenes de la ciudad de Pontevedra”, Pontevedra, Revista de Estudios Provinciais, nº. 8-9, 1990, 391-401.

32 A. de la Peña Santos, “Turoqua…”. Idem, “Consideraciones sobre las vías romanas de la provincia de Pontevedra”, Castrelos, 3-4, 1990-91, Vigo,
218-243.

33 J. Juega Puig – A. de la Peña Santos – E. Sotelo Resurrección, Pontevedra, villa amurallada, Deputación de Pontevedra, Vigo, 1995, 24.
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como procedente de Almuíña34, aldea situada a máis de 3 km ó sur de Pontevedra, o cal, como cabe
deducir, estaría claramente desprazado do seu lugar orixinario. De seguido, e axustándose, máis ou
menos, ó percorrido da actual vía do tren, avanzaría polo lugar de Ponte de Cabras, en dirección á
igrexia de Santa María de Alba, de preto da cal procede un miliario de Caracalla35, para seguir pola
parroquia de San Vicente de Cerponzóns, onde foi atopado outro miliario de Maxencio36. Discorrería
seguidamente polos arredores da ermida de San Mauro, situada na divisoria de augas entre a cunca do
río Lérez e a do Umia, beira na cal se conserva aínda un sector abandonado do antigo camiño, duns
150 metros, así como o expresivo topónimo de Lombo da Maceira. 

No tramo restante, ata Caldas de Reis, discorrería por Portela, Valbón, Balixe, Cruceiro, deixan-
do á man esquerda o gran castro de Monte Güimil (Barro), testemuño elocuente deste percorrido, para
enfilar definitivamente a gran chaira de Arcos da Condesa e Tivo, pasando preto da igrexa románica
de Santa María, onde apareceu unha ara dedicada ós lares viais37, ata chegar, finalmente, á vila de
Caldas, cruzando o río Umia, ben pola ponte da Ferrería, moderna, de cinco arcos e sen indicios de
obra romana, ou ben un pouco máis abaixo dela. Ó nordeste desta vila sitúase o gran castro de Monte
Porreiro (Santo André de Cesar), posible capital dos Cilenos.

En Caldas de Reis, identificada coa mansión Aquis Celenis do Itinerario de Antonino, ademais
da importancia das súas augas termais e de numerosos restos de época romana38, hai que subliñar, no
eido viario, a aparición dun miliario de Constantino39.

Despois, cruzaría a vila pola actual rúa Real, salvando o río Bermaña, af luente do Umia, polo
paso onde existe arestora unha ponte medieval de tres arcos de medio punto, para dirixirse, de segui-
do, ó barrio de San Roque e continuar, paralela ó río Bermaña pola súa beira occidental, cara ós luga-
res de Ameal e A Lavandeira ata chegar á parroquia de Santa María de Carracedo. Dende aí conti-
nuaría polas Cernadas, Xanza e Ponte Valga, seguindo practicamente a actual estrada nacional 550 ata
Pontecesures, onde cruzaría o río Ulla. Pero, entre tanto, cómpre menciona-la aparición, xunto con
outros epígrafes tamén de filiación romana, dunha ara dedicada ós lares viais na igrexa de San Xián de
Requeixo40, un claro indicador de que a calzada pasaba polo lugar. 

O cruzamento do Ulla faríase ou ben pola ponte actual, sobre a que existe documentación
dende o século XII41, ou ben por outro paso, augas arriba, coincidente, máis ou menos, coa actual

34 CIL, II, nº. 4877.

35 IRG, III, nº. 5.

36 IRG, III, nº. 13.

37 IRG, III, nº. 23. CIRPo, nº. 75. Localizada no muro do adro da igrexa de Santa María.

38 Sobre a vila de Caldas de Reis na antigüedade: H. De Sá Bravo, “Caldas de Reis. Páginas históricas de la villa y de linajes de la misma y su contor-
no”, El Museo de Pontevedra, 28, 1984. F. Pérez Losada, “Entre a cidade e a aldea. Estudio arqueohistórico dos ‘aglomerados secundarios’ romanos
en Galicia”, Brigantium, 13, A Coruña, 2002, 142-153.

39 IRG, III, nº. 11. Localizado na rúa Real, servindo de apoio a un soportal dunha casa.

40 IRG, II, nº. 22. CIRG, I, nº. 101.

41 E. Ferreira Priegue, Los caminos medievales en Galicia. Boletín Auriense, anexo 9, Ourense, 1988, 115.
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ponte do ferrocarril. Algúns autores barallan, incluso, a posibilidade dun paso de barcas no lugar de
Porto42. 

Sexa como fose, unha vez pasado o Ulla, a vía torcería cara ó leste para segui-la canle do río,
por se-lo trazado máis curto e directo posible cara a Lugo, deixando, á man esquerda e a media milla
de distancia, a mansión de Iria Flavia, sen problemas de identificación co actual lugar do mesmo
nome, onde existen numerosos restos de época romana43 e preto de onde apareceu un miliario de
Graciano44. Proseguiría despois cara a Carcacía, encaixada no curso do río Ulla ata Pontevea, para con-
tinuar, rumbo ó NE, polas parroquias de Reis, Baamonde e Sales ata chegar ó xacemento da
Gándara/Aixón, lugar de aparición dun miliario de Calígula45 e onde, fundamentándose sobre todo
nos vestixios toponímicos, barallan algúns autores a posibilidade de situa-la mansión de Asseconia46.

Dende a Gándara, a vía seguiría o seu rumbo cara ó leste, pasando ó pé do Pico Sacro, pola súa
vertente norte, único percorrido posible. Este accidente xeográfico de 533 m de altura, visible dende
moitos quilómetros arredor, debeu constituí-lo fito director no trazado da ruta neste sector concreto.
Dende aquí, seguiría por San Breixo de Sergude, Forte, Bugalleira, Pardiñeiro, Lubián, Santa María de
Oural e iniciaría o descenso cara a Ponte Ledesma coa finalidade de traspor, de novo, o río Ulla. 

Unha vez cruzada esta corrente, e xa dende Santiago de Gres, iniciaría o seu ascenso deixando
á man esquerda o mosteiro románico de San Salvador de Camanzo para, de seguido, coller cara a Santa
Mariña de Bascuas e Santa María de Merza, seguindo, a media ladeira, a ribeira occidental do río Deza.
Continuaría logo pola marxe oeste do río de Orza, pasando por Santa María de Sobrexo, ata chegar
a Vila de Cruces, topónimo alusivo á unha encrucillada de camiños importantes.

Dende Vila de Cruces, continuaría cara a San Xoán de Toiriz, onde se iniciaría o descenso rumbo
ó río Arnego, para logo continuar por San Lourenzo de Brántega, ascender de novo coa finalidade de
evita-lo Monte de Órrea, topónimo indirectamente revelador do paso dunha vía, e seguir por San
Pedro de Merlín e Marcelín para arribar moi preto da vila de Agolada. Dende esta poboación, remon-
taríase de novo para cruza-la Serra do Farelo pola portela denominada O Marco, así mesmo topóni-
mo revelador, e inicia-lo suave descenso ata á vila de Antas de Ulla, topónimo, de certeza, relaciona-
do con cilindros miliarios, segundo dabondo coñecemos por outros moitos casos. Dende Antas, axiña
chegaría a Monterroso, non sen antes cruza-lo río Ulla, xa moi preto do seu nacente, onde hoxe exis-
te unha ponte de clara filiación moderna pero de indubidable orixe romana, a chamada Ponte Pedriña.
Preto de Monterroso, na parroquia de Santa Eufemia de Seteigrexas, nun lugar de Fondevila onde exis-

42 O paso de barcas no lugar de Porto aparece testemuñado nun documento de 1194. (E. Ferreira Priegue, Los caminos…, 115-116).

43 Toda a información sobre Iria Flavia na antigüedade, actualizada, áchase ben recollida en F. Pérez Losada, Entre a cidade…, 87-109.

44 CIL, II, sup. nº. 6232. IRG, I, nº. 1.

45 CIL, II, sup. 6233. IRG, I, nº. 2.

46 Neste tramo coincidimos co trazado proposto por A. López Ferreiro, Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago, I,
Santiago de Compostela, 1898, 260-263.
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ten claros indicios de presencia romana, apareceu probablemente un miliario dedicado a Caracalla47.
Dende ese punto, seguiría cara ó nordés, pasando por Santa María de Leborei, San Pedro de Milleirós
e Santiago de Ligonde, lugar este último onde se cruzaría coa posterior ruta xacobea, para logo pasar
polos lugares de Rebical e A Pallota para chegar ó Marco. Ó longo de todo este tramo, entre Mon-
terroso e O Marco, constátase un camiño vello chamado “Camiño dos Arrieiros”, unha nomeada que
non deixa de ser sumamente significativa.

O Marco, portela de paso do Monte de San Simón, sinala o comezo da Cunca do Miño, ini-
ciándose o descenso cara ó río Ferreira, ata chegar ó lugar de San Fiz do Ermo, aldea hoxe abando-
nada pero de longa historia, onde cruzaría o devandito leito por unha ponte mixta, de madeira e
pedras, da que só fican as pías. A vía continuaría encaixada, seguindo o curso do Rego das Pías, ata
chegar á igrexa de Santiago de Entrambasaugas, onde apareceu outro miliario dedicado a un empera-
dor non moi ben determinado48. Neste tramo aínda se conservan as pegadas do seu trazado, en nume-
rosas rodadas feitas na rocha natural e talladuras intencionadas nos cantís rochosos do lado norocci-
dental.  

Dende Santiago de Entrambasaugas describiría un pequeno rodeo cara ó nordeste coa finalida-
de de evita-los Montes de Cotoroxo, pasando por Santa María de Servián ata chegar a S. Román de
Retorta, onde, nos finais do século XIX, se atopou un novo miliario dedicado a Calígula49. Dende aquí
seguiría, a media ladeira, cara a S. Miguel de Bacurín, San Vicente do Burgo, San Xoán do Alto, ata
preto da capela de San Matías, trazado que posteriormente aproveitaría o Camiño de Santiago; aínda
que cabería a posibilidade de que a vía discorrese pola beirada setentional do val, xa que contamos
coa aparición recente dunha impresionante estela funeraria no lugar de Crecente e, de seguida, o
monumento semisoterrado de Santa Eulalia de Bóveda, dous datos arqueolóxicos moi importantes
que, por forza, deben ser tidos en conta, ademais de dous posibles miliarios anepígrafes gardados nas
dependencias deste mesmo santuario.

Finalmente, arribaría ó Alto da Louzaneta para iniciar, de contado, o descenso cara á cidade de
Lugo por un trazado semellante ó que hoxe leva a antiga estrada de Santiago, e cruza-lo río Miño pola
ponte vella, que aínda garda indicios da súa orixe romana a nivel de cimentacións. Dende a ponte, e
deixando á man dereita o gran complexo termal romano existente na beira do Miño, iniciaría o ascen-
so cara á cidade pola chamada Calzada da Ponte e o barrio do Carme, onde recentes escavacións per-
mitiron a súa constatación e onde, posiblemente a media ladeira, se bifurcaría, dirixíndose un ramal cara
á Porta Miñá (Porta Miniana, que daba ó Miño, na época romana) e outro cara á Porta de Santiago. 

Despois, arrincaría de Lugo traspoñendo a Porta de S. Pedro e pasando á beira da necrópole de
época romana de San Roque en dirección ó barrio da Tolda, topónimo do que derivaría o nome de

47 Acuña Castroviejo, F. – Caamaño Gesto, X.M., “Un miliario romano procedente de Seteiglesias (Monterroso, Lugo)”, Boletín de la Comisión de
Monumentos de Lugo, X, 1977-78, 29-33.

48 Vázquez Seijas, Lugo Bajo el Imperio Romano, Lugo, 1939, 38. M. Vázque Saco - M. Vázquez Seijas, IRG, II, Santiago, 1954, 20.

49 López Ferreiro, A., Historia…, t. I, 260.
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Porta Toletana, mellor que dun pouco explicable camiño do Toledo mozárabe, segundo opina a maio-
ría dos eruditos, con que é coñecida nos documentos máis antigos50, para logo continuar cara a S.
Lourenzo de Recemil e S. Vicente de Coeo, ata chegar a S. Pedro de Arxemil, lugar onde foi localizado
un miliario dedicado a Adriano51. Posteriormente, cruzaría o río Chamoso pola Ponte dos Galiñeiros,
de clara traza medieval, aínda que non se descarta a existencia dunha anterior romana xa que preto dela
localizouse outro miliario, neste caso anepígrafe52. Continuaría por San Miguel de Pedrafita, topónimo,
asemade, indicativo de miliario, San Pedro Fiz de Bergazo, San Salvador de Castillón e Santa María de
Franqueán, onde en datas moi recentes se localizou outro miliario, neste caso dedicado ó emperador
Caro53. A partir de Franqueán, seguiría en dirección ós montes do Reboiro e da Devesa, que evitaría,
bordeándoos pola súa vertente norte, a máis doada dende o punto de vista topográfico, pasando por
S. Martiño de Folgosa, Santa María de Agustín, S. Andrés de Mirandela e S. Estevo de Furís para, pos-
teriormente, continuar pola vertente sur da Serra da Lagúa, cruzando pola Abelleira e A Barrosa, con-
servándose entre estes dous últimos lugares un pequeno tramo do camiño antigo. A partir da Barrosa,
a ruta iniciaría o descenso cara ó Val de Neira de Rei, cruzando o río Neira pola chamada Ponte dos
Mazos, preto da cal, posiblemente, se situaría a mansión de Timalino. A prol da súa localización neste
punto falan as noticias de numerosos restos de época romana, ademais da aparición moi preto desta
ponte, en concreto no castro de Papín (Penarrubia-Baralla), dunha ara dedicada ós lares viais54. 

Unha vez cruzado o río Neira, a vía iniciaría o ascenso ata San Xosé do Cereixal, seguindo o
curso do río Furco. Neste derradeiro tramo, ou ben seguiría a actual estrada (a CP 07-01) ou transita-
ría a unha altitude maior, discorrendo, a media ladeira, polas Serras de San Pedro e do Furco, hipóte-
se que non se pode confirmar, dado que na actualidade discorre pola comarca a autovía A-6, causan-
te da destrucción total da paisaxe antiga.

Dende O Cereixal iniciaría un suave e continuo descenso por un camiño, en parte conservado
e en parte destruído pola autovía, chamado o “Camiño da Antiga”, ruta que se axusta ás característi-
cas topográficas dunha vía romana, de suave pendente, seguindo as cotas topográficas e describindo
curvas e contracurvas. Dende O Cereixal, pasaría preto do lugar de Cadoalla, onde a moderna auto-
vía arruinou totalmente o antigo camiño, para logo seguir cara ó lugar de Ouselle, preto do cal, en
Vilarín, na faldra meridional do Castro da Coroa, apareceu unha especie de obradoiro de cerámica
romana de construcción (tégulas, imbrices…)55, que é doado relacionar co paso da vía. Dende Ouselle,
seguiría cara ó regueiro de Aira Ponte, que cruzaría, para logo seguilo ata practicamente a súa unión
co regueiro do Vao. Neste tramo consérvase a caixa da vía en perfectas condicións ata a súa con-

50 A. Rodríguez Colmenero et alii, Lucus Augusti, urbs romana. Los orígenes de la ciudad de Lugo, Santiago, 1995, 49.

51 Arias Vilas, F., “Dous miliarios do tramo viario Lucus-Timalino”, Boletín Auriense, IV, Ourense, 1976, 97-105.

52 Arias Vilas, F., “Dous miliarios…”, 97-105.

53 Álvarez Asorey, R., “O miliario de Santa María de Franqueán – O Corgo (Lugo). Novo fito das vías XIX e XX do Itinerario de Antonino no tramo
Lucus Augusti – Timalino”, Larouco, 3, 2002, 253-256.

54 IRG, II, nº. 10. IRPLu, nº. 62.

55 Xacemento descuberto durante a escavación de urxencia levada a cabo co gallo do control e seguimento das obras da autovía do noroeste, no tramo
A Agueira – O Cereixal.
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f luencia coa actual estrada LU-722. A partir deste punto, o camiño confúndese con esta estrada, único
percorrido posible, dado o encaixamento do val que conforma o regueiro do Vao, e despois o río
Navia ata Ponte Gatín. Neste último lugar produciríase o cruzamento do río, sendo aquí onde posi-
blemente compre situa-la mansión de Ponte Naviae56.

Dende Ponte Gatín seguiría pola beira esquerda do río Cervantes ata cruzalo entre os lugares da
Estrada, topónimo indicativo do paso da vía, e San Tomé da Cancelada. Neste tramo seguiría, máis ou
menos, por onde na actualidade discorre a estrada LU-273, pasando a continuación por San Martiño
das Cañadas, O Fabal, deixándoa, pouco despois, xusto antes de cruza-la Ponte da Pruída, para con-
tinuar paralela ó río do Pontorrón por unha pista, hoxe asfaltada, ata o lugar que deu nome ó río. A
partir do lugar do Pontorrón, situado a unha altitude de 573 metros sobre o nivel do mar, a pista asfal-
tada convértese nun camiño de terra, que ascende en suave pendente, con curvas e contracurvas, a tra-
vés dunha fermosa paisaxe de castiñeiros e carballos centenarios, pasando polo lugar de Rionaval ata
chegar a San Xoán de Vilaspasantes, lugar situado a uns 1.000 metros de altitude, o cal funciona como
portelo de paso ó val do río Toural. Deste xeito, dende Vilaspasantes, o camiño segue cara ó lugar de
Covas en lene descenso e seguindo unha pendente moi doada, adaptándose ás curvas de nivel ata
cruza-lo río Toural, onde xa se inicia a subida definitiva ata ó alto do Comeal, situado na cota dos
1.100 metros de altitude, non sen antes transcorrer polos lugares de Santa Mariña e Riamonte de
Abaixo e de Arriba. O lugar do Comeal, aldea hoxe practicamente deshabitada, sitúase nunha das por-
telas principais dos Ancares, xunto á de Pedrafita do Cebreiro e O Portelo, que sempre funcionaron
como paso obrigado entre Galicia e Castela e de límite político entre parcelas administrativas, como
aínda hoxe en día se advirte.

Dende O Comeal iniciaríase o descenso cara ó val do río Valcarce. Neste tramo os restos da vía
romana son evidentes e espectaculares ata o punto de que é coñecido polas xentes do lugar como
“Camiño Romano”, mantendo unha pendente constante e adaptándose perfectamente ó relevo, aínda
que na actualidade a ruta atópase abandonada e, en moitos sectores, practicamente desaparecida. Así,
entre O Comeal e o lugar da Braña consérvase intacta a caixa da calzada, atopándose actualmente
intransitable por acharse cuberta de mato. Continuaría cara a Ransinde, pasando a unha cota superior
por este lugar e chamándose con topónimos tan interesantes como Antigua ou A Legua, e conservando
aínda varias curvas e contracurvas, que demostran de que xeito se adaptaba á topografía do terreo.
Continuaría despois por entre Samprón e Ruitelán cara ó chamado Castro das Coroas, fortificación
impoñente que destaca na paisaxe e que identificamos coa posible mansión de Uttaris do Itinerario
de Antonino. A partir deste punto, seguiría paralela ó río Valcarce pola súa marxe setentrional, total-
mente encaixada, ata chegar a Vilafranca do Bierzo. Neste sector non existe ningún vestixio da vía,
dada a gran transformación que sufriu a paisaxe deste val como consecuencia da construcción, en
época recente, de importantes infraestructuras viarias (estradas nacionais e autovía), pasando por Vega
de Valcarce, Ambasmestas, Portela de Valcarce, Trabadelo (por riba deste lugar existe unha explotación

56 Nas inmediacións da ponte aparecen tellas, ladrillos e algunha cerámica de filiación romana, como xa apuntara anteriormente Blázquez y Jimenez,
A., “Vías de Sigüenza a Zaragoza, del Vierzo a Lugo, de Lugo a Betanzos, de Betanzos a Padrón, de Tuy a Padrón, de Padrón a Lugo”, Memorias de
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 52, Madrid, 1923, 9-11.
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aurífera de época romana) e Pereje, cruzando, finalmente, o río Búrbida para, por Vilafranca, arribar á
gran cunca terciaria do val do Bierzo.

Dende Vilafranca, e xa por terreo chan, enfilaría cara ó gran Castro Ventosa, o Bergidum indí-
xena, pasa pola súa vertente norte e cruza, de seguido, o río Cúa por unha ponte situada fronte ó
cemiterio, ata a mansio romana de Bergidum, no soar da actual vila de Cacabelos. 

Dende aquí continuaría pola chamada estrada abandonada, pista de terra que discorre entre unha
paisaxe de viñas e que se caracteriza pola súa rectitude, sendo o camiño máis curto e fácil entre
Cacabelos e Bembibre. Non defendemos que o camiño existente sexa o romano pero, con toda pro-
babilidade, aproveitou o seu trazado. 

Ó chegar a Cabañas Raras, a pista de terra convértese en estrada asfaltada, continúa por Cubillos
ata o río Sil, onde na actualidade se atopa o encoro de Bárcena. Esta albufeira transformou a topo-
grafía orixinaria da zona; nembargantes, existe planimetría anterior á construcción do encoro, que
marca o trazado probable da vía, sen contar coa documentación de época medieval, indicadora de que
o paso do río Sil se facía por unha ponte antiga. Unha vez trasposto o río Sil, iniciaría o curto ascen-
so cara ó lugar de Congosto, para logo continuar cara ó alto das Murielas, tramo en que abundan os
vestixios romanos e onde cómpre situa-los catro miliarios que temos catalogados neste sector, tres deles
anepígrafes57 e un dedicado a Nerón58. Dende aquí iniciaría un suave descenso ata cruza-lo río Noceda
por onde, na actualidade, existe unha ponte de tres arcos de factura moderna, chegaría así a San Román
de Bembibre e logo á propia vila de Bembibre, situándose non lonxe destes dous lugares a mansión
de Interamnium Flavium. 

Dende Bembibre seguiría, máis ou menos, por onde discorre a antiga estrada nacional, cruzan-
do o río Boeza no lugar de Ventas de Albares. Salvada a corrente f luvial, seguiría encaixada pola canle
do río Tremor ata Torre del Bierzo, cruzándoo no lugar onde hoxe existe unha ponte dun arco de
época indeterminada. A continuación, seguiría a canle do rego de La Silva ata cruzalo para inicia-lo
ascenso ata o porto do Manzanal, non pola beira das ruínas da igrexa románica do mosteiro de San
Xoán de Montealegre, onde a principios do século XX foron localizados dous miliarios, hoxe conser-
vados na vila de Montealegre59, nin mesmo por esta aldea, senón seguindo os cóbados e entrecóbados
do vello camiño real sobre o que Lemaur trazara un percorrido no seu tempo. Neste sector hai que
facer mención, á parte dos dous devanditos cilindros do mosteiro aludido, que ben puideron ser leva-
dos dende o auténtico percorrido da vía, dos miliarios recollidos nun documento do século XVIII, gar-
dado no arquivo de Simancas, procedentes dun punto situado a 1.397 m da ponte de Torre del Bierzo,

57 Un deles localizado a principios do século XX e que durante moitos anos serviu de pé á cruz da ermida do cemiterio de Almázcara. Sobre este,
Gómez Moreno, M., Catálogo Monumental de la provincia de León, León, 1925, 87. Outro, inédito, localizado hai poucos anos ó face-la autovía,
e o último dado a coñecer recentemente servindo de linde entre Castropodame e Villaverde de los Cestos, no camiño vello chamado de Valdeperal. 

58 CIL, II, sup. 6236.

59 Gómez Moreno, Catálogo…, 87. 
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na dirección a Mazanal del Puerto60. No Porto do Manzanal mesmo, de 1.230 metros de altitude, e
preto da gasolineira alí existente, permanecen aínda intactos dous pequenos sectores da caixa orixinal
da vía.

O descenso dende o Porto do Manzanal cara a Astorga faríase pola actual nacional VI ata o lugar
de Rodrigatos, desde onde continuaría en dirección leste, seguindo o curso do regato do mesmo nome
ata a localidade de Vanidodes, onde torcería en dirección surleste para fundirse co chamado “Camino
Ancho a Astorga” ou “Rodera de la Peseta”, ata Brimeda, onde, na ermida da Nosa Señora da
Natividade, existe un posible miliario, e desde onde xa se divisa Astorga, a Asturica Augusta romana.
Dende aí, a vía chegaría á capital do convento ástur, cruzando transversalmente o val do rego de
Villaseca e entrando pola porta norte da cidade.

60 Sobre estes miliarios: Mañanes, T., “Inscripciones romanas del Bierzo en un documento del siglo XVIII”, BSAA, XL-XLI, Valladolid, 1975, 606-612.

Fig. 13. Conxunto de miliarios de S. Bartolomeu de Antas (Paredes de Coura).
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2. O problema das variantes

Coma no caso da ruta anterior, encontrámonos aquí coa posibilidade dalgunha variante. A sos-
peita circunscríbese nesta ocasión á comarca de Terras de Coura, no sector de Viana do Castelo, e fun-
daméntase na existencia reiterada de dúas aliñacións imperfectamente paralelas de miliarios balizando
dúas rutas que, diverxendo dun mesmo punto co fin de rodear polos dous lados un macizo monta-
ñoso non moi elevado, acaban por converxer nun punto común ós doce quilómetros aproximados do
seu respectivo percorrido. O sector en cuestión, e de sur a norte, iniciaríase na Portela de Romarilhães
(Paredes de Coura) e finalizaría na de San Gabriel (Valença do Minho), estando en todo momento pre-
sidido polo poboado fortificado de Cosourado, tamén denominado Forte da Cidade, que funciona-
ría como verdadeiro controlador do paso da vía. Estes trazados diverxentes-converxentes poderían des-
cribirse, do sur ó norte, da seguinte maneira.

Variante occidental

Diverxería do trazado común na Portela de Romarilhães, lugar onde se sitúa o Alto da Cidade,
importante castro romanizado, para avanzar ata a capela de Nossa Senhora da Conceição, en Barreiros.
Nas inmediacións constátase a aparición do primeiro miliario coa milla 2961, sorprendentemente dedi-
cado por Flavinus, un simple possesor da zona, quen indica que o puxo á súa tenza. Proseguiría, des-
pois, por Fonte do Olho (San Martinho de Coura), onde se constata a existencia dun novo miliario
dedicado a Maxencio62, facendo de apoio para unha parra. Cruzaría seguidamente o río Coura cara ó
norte na Ponte do Caniço e chegaría á parroquia de São Bartolomeu das Antas; no adro do templo
parroquial, e para facer honra ó topónimo, existen fincados na terra ata seis miliarios, algúns deles de
enormes proporcións, e mais outro desaparecido (fig. 13). Consta que dous, polo menos, foron traídos
a este lugar a finais do século XVI (1592) por Lopo d’Antas, morgado deste lugar, desde o monte de
Cosourado, para servir de soporte ó teitume do adro da capela que este mesmo fidalgo mandou eri-
xir naquel lugar. Outros catro son mencionados por Martins Sarmento a finais do século XIX como
procedentes dos arredores63 e o último descubriuse no século XX ó efectuarse reformas no adro da
capela. Sen embargo, o feito de documentarse xa con anterioridade o topónimo de Antas neste mesmo
lugar e de existir outros exemplares dos que non consta o traslado fan pensar que, efectivamente, aquí
existiu unha milla romana con varios miliarios, dos cales algúns aínda se conservan. En concreto, os
cilindros que aínda alí poden admirarse son: un de Nerva, coa milla 3664, que sostén aínda o tellado
do soportal da capela. Segundo o exposto, procedería de Cosourado, o que quere dicir que sería tras-
ladado desde o tramo final da outra variante, segundo se deduce da distancia da súa milla. A súa gran-

61 L. C. dos Santos, Miliários inéditos…, 15-20.

62 M. Capela, Miliários…, 248.

63 M. Sarmento, “Os marcos miliários de S. Bartolomeu de Antas”, Revista Moderna, Porto, 1882 – II, 143 (recollido en Dispersos, 1933, 83-85).

64 CIL, II, Sup. nº. 6226. 
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de altura propiciaría o traslado para a finalidade á que foi destinado. Outro de Maxencio, coa milla 3165,
que supoñemos tamén que foi trasladado, dadas as súas enormes dimensións, desde unha distancia bas-
tante menor que o primeiro, a xulgar pola milla. Existe un terceiro de Caracalla66, sen milla, un cuarto de
Xuliano coa milla 3367, un quinto anepígrafe68 e un sexto dedicado a Galerio Valerio Maximiano69, amais
do que se coñecía como erixido a Theodosio, hoxe en día lamentablemente perdido70.

Proseguindo co percorrido deste ramal cara ó norte, no adro da ermida de San Braz (Ramalhal) exis-
te outro miliario coa milla perdida71. Vén, a continuación, o miliario de Ranhadoura, incrustado na pare-
de dun lagar e dedicado ós fillos de Constantino72. Do mesmo xeito que o veciño da Gándara, non sabe-
mos se pertencería á milla 33 ou á 34. O da Gándara, coa milla 3473, procede de máis ó norte e foi desen-
terrado en pleno monte por un labrador da zona, feito que demostra que se encontraba in situ.

Variante oriental

Arrincaría da mesma Portela de Romarilhães para discorrer seguidamente pola ladeira leste da
Cividade do mesmo nome, cruzando un af luente do Coura na ponte de Codeceira. Avanzaría despois
polo Monte da Gándara, distinto do situado no decurso occidental, para proseguir por Covelo,
Pereiras, Capela de San Roque e Monte do Castro ata a igrexa románica de Rubiães, nas inmediacións
da cal se sitúa un miliario de Caracalla74, convertido en sartego durante a Idade Media. Proseguiría des-
pois cara á Ponte Velha de Coura, ó longo dun tramo ó que son atribuíbles os miliarios existentes
nunha quinta próxima, un deles dedicado a Augusto75, coa milla 30, outro a Valentiniano76 coa mesma
milla e un terceiro anepígrafe77. Cruzada a Ponte Velha, a calzada avanzaría a través de San Bento da
Porta Aberta, e descende seguidamente ata a Portela de San Gabriel. Desde un pouco antes, sería tras-
ladado a São Bartolomeu de Antas o referido miliario de Nerva coa milla 36.

Exposto o que antecede e tratando de sintetiza-lo problema, diremos que:

1. Por ámbolos dous lados do cordal existe cadanseu camiño contiguo con pasos arbitrados median-
te pontes sobre o río Coura e os seus af luentes.

65 CIL, II, nº. 4744.

66 CIL, II, nº. 6228.

67 CIL, II, nº. 6227.

68 Sarmento, Os marcos…, 143.

69 Santos, Miliários…, 31-34.

70 CIL, II, nº. 4745.
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2. A xeneralidade dos tratadistas da cuestión levan a vía pola variante oriental, atendendo sobre todo
ó miliario de Augusto. Sen embargo, e dado que na variante occidental o miliario da Gándara apa-
receu enterrado no monte e, polo tanto, in situ, e de que Antas era xa un topónimo viario de
inmemorial orixe no século XVI, parece incontrovertible o paso por este lugar de, cando menos,
un ramal da vía.

3. Se a vía contase, efectivamente, con dous ramais faría falta saber se posuía a mesma distancia, vol-
véndose susceptibles de ser compartimentados con idéntico número de millas xa que, de non ser
así, habería que atribuírlles unha lonxitude desigual. Efectuadas as medicións pertinentes, compro-
bouse que, efectivamente, era así: os ramais son de lonxitude idéntica.

4. Non están claras as razóns polas cales se fixo isto e nin sequera podemos argumentar que se trata
de tramos sucesivos no tempo, posto que estas variantes posúen miliarios temperáns e serodios, o
que as converte en coetáneas.

En resumo, e aínda que non posuímos unha certeza absoluta dos feitos mencionados, aqueles
explicaríanse mal se non admitisemos as dúas variantes descritas.

3. Valor da milla empregada na mensuración desta calzada

O Itinerario de Antonino contabiliza globalmente 299 millas para o percorrido da ruta a Bracara
Asturicam, por Lugo, coñecida vulgarmente como a nº. 19 da devandita guía de camiños. En princi-
pio, contabilización global do comezo e suma detallada das distancias entre mansións parecen coin-
cidir. Veremos, segundo se vaia progresando na análise desta calzada, se tales coincidencias poden man-
terse ata o final ou estoupan nalgúns dos episodios. Pero, aínda que se mantivese esta posible harmo-
nía, ¿serán tódalas millas da calzada de igual valor? Velaí as dúas cuestións fundamentais ás que pro-
curaremos dar resposta.

Por razóns metodolóxicas, imos dividi-la totalidade do traxecto en tres sectores: Braga-Río
Verdugo, Río Verdugo-Lugo e Lugo-Astorga.

Braga - Río Verdugo

Para o primeiro dos tramos contamos en Arcade, pretiño da foz do río Verdugo, cun miliario
que marca a milla LXVI a Bracara; pero arredor de 12.000 m máis ó norte, na foz mesma do río Lérez,
e por tanto en Pontevedra, descubriuse recentemente outro miliario que sinala a milla XCVI a Luco
Augusti 78. Iso, de entrada, quere dicir que o límite entre conventos xurídicos tería que establecerse nese

78 Peña, A. de la, “Consideraciones sobre las vías romanas de la provincia de Pontevedra”, Castrelos, 3-4, 1990-1991, 225.
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reducido treito de doce quilómetros que separa ámbolos dous miliarios, resultando, sen dúbida nin-
gunha, o río Verdugo a liña separadora entre as dúas circunscricións, segundo desde hai tempo vimos
afirmando algúns de nós79. Falta calcular, nembargantes, cantas millas se conteñen nese ámbito de doce
quilómetros entre dúas millas fixas pertencentes a conventos distintos. Pero vaiamos paseniño.

Entre Braga e Arcade obtivemos, mediante medida con curvímetro sobre planos 1/25.000,
108.400 m, que, divididos entre 66 millas, fornecen un valor de 1.642 m para cada milla. Trataríase,
polo tanto, da milla de 9 estadios de 185, ou mellor de 180, metros cada un, constatada noutras cal-
zadas deste mesmo estudio. Pero ¿pode manterse este valor nas tomas sectoriais que epígrafes, máis ou
menos in situ, permiten establecer dentro deste conxunto?

En Ponte do Prado, a 7 quilómetros ó noroeste de Braga, existiu noutro tempo un conxunto de
miliarios, algúns dos cales sinalaban a milla 4 dende Braga, proba de que a tal milla debería quedar
polos arredores, máis ou menos afastados, da ponte. Agora ben, dividindo 7.000 entre 4 obtemos unha
milla de 1.750 m, e polo tanto non coincidente co valor acadado na beira do río Verdugo. Proseguimos
na nosa andaina, e un pouco máis ó norte, en Oleiros e a 9.800 m de Braga, existe outro miliario coa
milla 6. Dividindo os metros entre as millas, acadamos un resultado de 1.634 m, esta vez coincidente.
Polo tanto, ou este miliario está desprazado 400 m para o norte ou o estaban cara ó sur os de Ponte
do Prado, o que non impediría que fosen coñecidos no decurso da historia como “os miliarios da
ponte”. En todo caso, o axuste das distancias dependería do punto da cidade que se tomase como
arranque da vía, un dato importante nas millas iniciais, aínda pouco provistas de metros. Prescindi-
remos, polo tanto, destas dúas referencias pese a que non son contradictorias entre si.

O seguinte fito que imos tomar como vértice para o noso cómputo vai se-la Capela de Santo
Amaro, na freguesía de Fornelos (Ponte de Lima). Nela existía un miliario coa milla 18, unha distan-
cia xa con certa perspectiva espacial. Ata este punto contabilízanse dende Braga 29.500 m, que divi-
didos entre 18 fornecen unha milla de 1.638 m, máis ou menos a obtida en Arcade.

Proseguimos ata Espinheiro (Labruja), onde se atopa un miliario coa milla 26, contándose dende
Braga 43.000 m. A milla que neste punto se obtén sería de 1.654 m, de novo coincidente.

Continuamos cara ó norte ata São Bartolomeu das Antas, topónimo detector dunha milla fixa
no lugar. Dende Braga contabilízanse 52.600 m, marcando algún miliario deste heteroxéneo conxunto,
pois sabemos que algúns cilindros foron trasladados para aquí dende outros lugares, a milla 31, co cal
o valor miliario obtido sería de 1.690 metros, bastante superior ó desexado. Nembargantes, se supoñe-
mos que ese miliario foi trasladado aquí dende a milla anterior e restamos, por tanto, ós metros obti-
dos os atribuídos a cada milla, uns 1.640, volveríanos dar un valor de 1643 m, o habitual.

Polo tanto, debido a estas dúbidas e a que São Bartolomeu das Antas está xa incluído dentro
da célebre variante da que tratamos no apartado anterior, prescindimos do dato e fixámo-la nosa aten-

79 Rodríguez Colmenero, A., “Aspectos geográfico-históricos en torno al Convento Jurídico Bracaraugustano”. Hispania Antiqua, II, Valladolid, 1972,
135-163.
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ción nun vértice posterior, Valença do Minho. Alí existe un miliario de Claudio coa milla 42, conta-
bilizándose dende Braga 68.600 m. Obteríase unha milla de 1.634, algo bastante definitorio xa, dada
a lonxitude da distancia. E non se esqueza que na milla seguinte áchase xa Tude, a 43 millas de dis-
tancia segundo o Itinerario. Ata aquí, polo tanto, harmónica coincidencia.

Avanzando xa por territorio galego, o seguinte punto de análise vén marcado polo miliario de
Padrón, preto de Redondela, que sinala a milla 17 a Tude. Como se trata da mesma calzada, é como se
se sinalase a milla 50 dende Braga. Se o cómputo correspondente se realiza con base só nesas 17 millas
e nos 28.500 metros que existen entre Tui e Padrón de Redondela, o valor da milla obtida sería de 1.676
metros, en cambio se se teñen en conta as 50 millas dende Braga e os 97.100 metros existentes entre
aquela poboación e Padrón, o valor da milla volve corrixirse a 1.618 m. Recordemos que seis millas máis
ó norte deste punto está, en Arcade, o miliario 66, sobre o que se obtivera un valor de 1.642 m por
milla. Cómputos de longa distancia e cómputos de curta parecen, polo tanto, conciliables.

Río Verdugo - Lugo

Agora ben, dende as 66 millas de Arcade ata as 75 en que, dende Braga, se sitúa Turoqua, aínda
faltan 9 millas, que procuraremos encaixar dentro deses 12.000 m que median entre Arcade e a Ponte
do Burgo. Polo tanto, e despois de longas cavilacións, ou reducimos despois do Verdugo, indubidable
límite de convento, o valor da milla empregada a 7 estadios, a ser posible de 180 m cada un, isto é,
uns 1.250 m, podendo situarse efectivamente deste xeito Turoqua en Pontevedra, ou, se continuamos
coa milla de 1.640, esas 9 millas máis que faltarían para a mansión virían a cumprirse dúas máis ó
norte da Ponte do Burgo, en Santa María de Alba. En ámbalas dúas hipóteses, se sumasémo-las dis-
tancias parciais existentes entre Turoqua e Lucus, que transmite o Itinerario de Antonino, daríanos un
total de 104, existindo un desfasamento de 8 millas se situamos Turoqua en Pontevedra e de 10 se o
facemos en Santa María de Alba. ¿Onde reside o erro?

Ninguén dubidará, segundo demostraremos no apartado seguinte, que Celenis é Caldas de Reis
e Iria Padrón. Pero entre Turoqua e Celenis o Itinerario de Antonino sinala 24 millas para 20 quiló-
metros reais, do que resultaría a ridícula milla de 946 m; e entre Celenis e Iria 12, para 15.000 m, cifras
conciliables neste caso coa milla de 7 estadios, sobre todo de 180 metros cada estadio, isto é, unha
mila de 1.250 m, co cal se obterían as 12 millas xustas.

Ante tales coincidencias, e admitindo como hipótese de traballo que dende o río Verdugo, lími-
te entre conventos, puidese muda-lo valor da milla dende 1.620 m (+-) a 1.250 (+-), obteriámo-los
seguintes resultados. En primeiro lugar, 9 millas dende Arcade a Pontevedra, hipotética Turoqua.
Dende Turoqua ata Celenis, agora uns 20.000 m, darían, dividios entre 1.250, 16 millas xustas, que se-
rían as que realmente existirían, e non 24, co cal comezaría a explicarse ese desfasamento de 8 unida-
des anteriormente apuntado. Sería nesta medición concreta, polo tanto, onde radica o erro desas oito
millas que veremos se son recuperables para algún dos espacios intermansionais posteriores.

Nesta hipótese, por tanto, a da milla de 1.250 m, as 12 millas que o Itinerario asigna ó tramo
intermansionario Celenis-Iria poden seguir manténdose. Aplicar unha milla máis grande ou máis
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pequena faría salta-la ratio que existe entre a suma destas dúas distancias, 28, e as 96 da Ponte do
Burgo, xa que, restadas 28 de 96 quedarían 68, as que o Itinerario contabiliza para o conxunto das
mansións dende Iria ata Lucus. A dificultade radica en que se dividímo-los quilómetros Iria-Lucus
polo val do Ulla, 137, entre calquera milla que non sexa a de 10 estadios, 1.800 m se se adopta o esta-
dio de 180, e se ademais non se lle engaden aquelas 8 millas desbotadas no tramo Turoqua-Celenis ó
total das 68 que o Itinerario sinala entre aquelas dúas poboacións, non hai maneira de conciliar, por
esa derrota, as millas cos quilómetros. Pero aínda así, tal encaixe só é posible se se dá por suposto
que o miliario da Ponte do Burgo se acha 8 millas desprazado cara a Pontevedra dende a súa locali-
zación orixinaria, a non ser que prefiramos admitir un erro de gravación da cifra que mostra o cilin-
dro, cousa pouco probable. Porque se sumámo-las 28 millas que obtivemos entre Turoqua e Iria ás
68+8 que aínda serían precisas ata Lugo darían un total de 104, e o miliario do Burgo marca só 96;
pero se se considerase desprazado 8 millas cara ó sur, arranxaríase todo, como é fácil comprender.
Pero ¿cando e por que este hipotético desprazamento? Non nos atrevemos a aventurar resposta nin-
gunha. Só queremos engadir que desprazamentos do seu lugar de orixe sufriunos o miliario de
Almuíña, que marca a milla 95 precisamente, polo que non sería estraño que co do Burgo acontece-
se algo semellante. De calquera xeito, a accidentada escavación deste monumento privounos de coñe-
ce-lo seu contexto e, consecuentemente, de poder confirmar se se encontraba ou non in situ80. De
tódolos xeitos, a ponte onda a que apareceu fincado o miliario non é romana e, tal vez, nin siquera
medieval, pois Ceán, nos comezos do século XIX afirmaba que “… Duopontes , sin duda porque ten-
dría dos puentes en su tiempo entre las rías de Padrón y de Vigo, ahora no tiene más que uno nuevo,
que consta de doce arcos sobre el río Leriz ó Lerez, sustituyendo al viejo o vedro…”81. É posible que
haxa que busca-lo paso romano do río noutro lugar, como xa no seu momento adiantou De la Peña82.
Nembargantes, e sen ter que recorrer á hipótese do desprazamento do miliario da Ponte do Burgo,
poderíase arranxa-la situación se, deixando as cousas tal como están entre o Verdugo e Iria, condu-
címo-la vía dende Iria polo Pico Sacro, Arzúa, Melide, San Román de Retorta e Lugo, en gran parte
seguindo o chamado camiño primitivo de peregrinación, posto que por este decurso só media unha
distancia de arredor de 119.000 m. Pero entón, para que as cousas batesen certo, só sería posible
ensaiar unha hipotética milla de 9’5 estadios, ou sexa, de 1.750 m, resultado de dividi-los 119.000
metros entre 68.

Esta operación, sen embargo, e pese a contar cunha notable vantaxe, o acurtamento das distan-
cias nuns 18 quilómetros entre Iria e Lucus, non se faría sen custos. En primeiro lugar, empregaríase
unha milla bastante insólita, aínda que posible; en segundo lugar non saberiamos onde meter esas 8
millas que nos sobraran entre Turoqua e Celenis xa que, como veremos, entre Lucus e Asturica as dis-
tancias dan certiñas; polo tanto teriamos que anotar un erro do Itinerario de Antonino ó anuncia-las
millas do comezo, 299, que en realidade reduciríanse a 291. Ademais, ficarían fóra deste percurso, non
só o miliario de Entrambasaugas, senón tamén, e sobre todo, o de Monterroso, por outra parte dis-

80 Cfr. nota anterior.

81 Céan Bermúdez, Sumario…, 221.

82 De la Peña, “Turoqua…”, 397.
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tante de Lugo 44 km, exactamente equivalentes ás 24 millas de 1.800 m que expresamente marca o
final da lenda. Nese caso, e como ó sinala-la conta das millas dende unha capital de convento per-
tencería a unha vía oficial, faría falta inserilo noutra ruta desta natureza que, marchando cara a Celenis,
non recollería o Itinerario de Antonino.

Outra solución semellante á primeira consistiría en ensaiar, ó longo deste tramo curto da segun-
da, a milla de 8’5 estadios, equivalente a uns 1.550 m, resultando reductibles os 119.000 m existentes
entre Iria e Lucus a esas 76 millas que son precisas polo tramo longo. Pero, agás a vantaxe de tratarse
dun traxecto notablemente máis curto, o desprazamento do miliario do Burgo en oito millas tería que
seguir manténdose.

¿Por que solución nos decantamos? As tres contan con grandes vantaxes, pero tamén graves incon-
venientes. Por iso, e como o criterio sobranceiro debe ser sempre a presencia de miliarios, sobre todo
de datación altoimperial, coidamos que a primeira, ó enfilar nun trazado posible e coherente os milia-
rios da Gándara, Seteigrexas, Entrambasaugas e San Román de Retorta, podería resulta-la máis axeitada,
aínda que recoñezamos que distancias e orografía inclínanse a favor da segunda.

Lucus Augusti - Asturica

Sumando as restantes distancias parciais da vía dende Lucus ata Asturica, 120 millas, ás 179 obti-
das anteriormente dende Bracara ata Lucus Augusti, chégase ó total das indicadas no inicio do
Itinerario, 299. Todo parece concordar, pero vexamos.

Dende Lucus ata Ponte Neviae, sen dúbida asentada en Ponte Gatín, na beira mesma da canle
do río Navia, límite entre os conventos xurídicos lucense e asturicense, existen 56.000 metros e 34
millas duns 1.650 m cada unha, un valor xa coñecido para tramos anteriores.

Despois de Ponte Neviae, a primeira mansión da ruta de localización certamente segura é
Bergidum (Cacabelos). Pois ben, entre Ponte Neviae e Bergidum contabilízanse 53 km, ó mesmo
tempo que as millas marcadas polos dous tramos do Itinerario de Antonino suman 36. Dividindo os
quilómetros polas millas dános un valor de 1.472 m, o da coñecida milla de 8 estadios, que sen dúbi-
da mudou de valor ó traspasar sobre o Navia os límites do convento lucense. Só resta ratifica-la mesma
milla entre Bergidum e Asturica. O Itinerario sinala para este tramo un total de 50 millas e as medi-
das con curvímetro sobre planos 1/25.000, 73.000 metros. Dividindo estes metros por esas 50 millas
obtense un resultado de 1.460 (+-), polo que resulta evidente que seguiu empregándose a milla de 8
estadios. 

En resumo, ó longo desta longuísima vía XIX, empregaríase, no convento bracarense, exclusiva-
mente a milla de 9 estadios, no asturicense exclusivamente a de 8, pero no lucense chegaríanse a empre-
gar, polo menos, tres tipos diferentes de milla: a de 7 estadios entre o Verdugo e Iria, a de 10 estadios
entre Iria e Lucus e a de 9 estadios entre Lucus e Ponte Neviae.
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4. A determinación das mansións da vía

Bracara Augusta 

Caput viae de numerosas calzadas do noroeste hispánico e capital do convento bracarense, a súa
identificación coa actual Braga, cidade do norte de Portugal, está fóra de toda dúbida, dada a gran
cantidade de restos arqueolóxicos de época romana alí constatados83.

Limia

A maioría dos autores que trataron o tema sitúan esta mansión na actual poboación portugue-
sa de Ponte de Lima, na beira do río do mesmo nome, argumentando principalmente razóns toponí-
micas e a presencia da ponte romana que serve de cruzamento da vía. Pero, tendo en conta, por un
lado, que nesta poboación non existen vestixios de época romana significativos84 e, por outro, que as
distancias reais e as que marca o Itinerario de Antonino non coinciden, isto fainos barallar outras posi-
bilidades. A mansión de Limia sitúase a 19 millas de Bracara, que multiplicadas polo valor da milla
empregada, 1.630 m, (+-) dan practicamente 31 km, namentres que Ponte de Lima áchase, dende Braga,
a 33. Deducimos, polo tanto, que Limia tería que encontrarse no contorno de Vilanova de Gaia, dous
quilómetros antes de Ponte de Lima, situándose a tal mansión, probablemente, ó pé do castro de Santa
María Madalena85.

Tude

A antiga Tude aparece mencionada nas fontes clásicas, como importante núcleo poboacional da
etnia prerromana dos Grovii, así como mansión viaria da vía XIX. A súa importancia debeu de ir cre-
cendo, converteuse, xa en época tardía, en sé episcopal, entre os anos 561-572 d.C. A identificación
da mansión coa moderna Tui coincide con tódalas distancias. Agora ben, o lugar concreto onde se
situaba parece corresponder á zona chaira de San Bartolomeu de Rebordáns, a uns 1-2 km de distan-
cia ó noroeste do casco histórico de Tui, onde se constataron importantes restos romanos, tanto estruc-
turais como epigráficos, entre eles dous miliarios86.

83 Para unha visión actual da antiga Bracara Augusta, Martins, M. - Delgado, M. - Sande Lemos, F. - Cunha, A., “Bracara Augusta, capital da Gallaecia
meridional: História, urbanismo e arquitectura”, en A. Rodríguez Colmenero (coord.), Los orígenes de la ciudad en el Noroeste Hispánico (Actas do
Congreso Internacional, Lugo, 1996), Lugo, 1998, 735-749.

84 Brochado de Almeida, C.A., Proto-história e romanização da Bacia Inferior do Lima, (Estudos Regionais), número especial 7/8, Viana do Castelo,
1990, 118-119. Este autor menciona a aparición de restos de tégulas nalgúns puntos desta poboación, pero que non son nada relevantes.

85 Brochado de Almeida, Proto-história…, 108-109.

86 Toda a información recollida sobre o núcleo de Tude en Pérez Losada, F., “Entre a cidade e a aldea. Estudio arqueohistórico dos aglomerados secun-
darios romanos en Galicia”, Brigantium, 13, A Coruña, 2002, 61-87.
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Sucesión das mansións da vía XIX, segundo O. Cuntz, Itineraria, 65.

Item a
Bracara Asturicam

ıııııııı
Limia

ıııııııı
Tude

ıııııııı
Burbida

ıııııııı
Turoqua

ıııııııı
Aquis Celenis

ıııııııı
Iria

ıııııııı
Assegonia

ıııııııı
Brevis

ıııııııı
Marcie

ıııııııı
Lucus Augusti

ıııııııı
Timalino

ıııııııı
Ponte Neviae

ıııııııı
Uttaris

ıııııııı
Bergido

ıııııııı
Interamnio Flavio

ıııııııı
Asturica

m.p. CCXCVIIII

m.p. XVIIII

m.p. XXIII

m.p. XVI

m.p. XVI

m.p. XXIIII

m.p. XII

m.p. XIII (B, XXIII)

m.p. XXII

m.p. XX

m.p. XIII

m.p. XXII

m.p. XII

m.p. XX

m.p. XVI

m.p. XX

m.p. XXX
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Burbida

A pretendida homonimia con Borbén fixo que numerosos investigadores fixasen en Pazos de
Borbén a localización desta mansión, desviando sen razón o trazado desta ruta da depresión meridia-
na, que curiosamente crían percorrida pola via per loca maritima87. Hoxe en día xa poucos se mostran
apegados a esa vella tese, xa que o topónimo Burbida, se ben semellante, non ten por que se-lo mesmo.
De tódolos xeitos, situaríase a 16 millas a Tude e, polo tanto, a unha antes do miliario de Padrón de
Redondela, que marca 17. Correspondería, en rigor, o contorno da capela de Santiaguiño das Antas,
pero nada impide que se situase ó longo de toda esa milla 16 e, incluso, xa iniciada a 17.

Turoqua

Coa obrigada reducción do valor da milla efectuada despois da canle do Verdugo, xa non exis-
te inconveniente ningún para situala en Pontevedra, e iso máis debido a que os achados arqueolóxi-
cos, tanto dos antigos88 como dos últimos tempos, parecen dar pé para iso89 (fig. 14).

Aquis Celenis

A identificación con Caldas de Reis está fóra de calquera dúbida90. Ata ela, e non a Caldas de
Cuntis, leva a aliñación dos miliarios conservados ó longo da depresión meridiana. Por outra banda,
xa dende moi cedo acampou aquí unha probable vexillatio da lexión X Xémina91 que, con seguridade,
tería que ver bastante coa promoción deste núcleo urbano, desdobramento na chaira da posible capi-
tal dos Cilenos, o castro de Monte Porreiro (Santo André de Cesar), e a súa conversión en mansión
dunha vía que esta mesma unidade militar trazaría e promovería en datas moi temperás. Andado
tempo, Caldas consolida o seu valor mansionario e chega a converterse nun núcelo urbano de tal
importancia que acadará a condición de municipio, polo menos no Baixo Imperio, e despois en sé
episcopal durante boa parte do século IV e todo o V92.

87 Saavedra, E., Discurso leido ante la Real Academia de la Historia el día 28 de diciembre de 1862, Madrid, 1863. Barros Sibelo, R., Antigüedades de
Galicia, A Coruña, 1875, 163.

88 A. Ceán Bermúdez, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, Madrid, 1832, 221: “Se descubren en ella algunos restos de antigüedad
romana entre los edificios modernos de su población”.

89 De la Peña, A., “Turoqua o los orígenes de la ciudad de Pontevedra”, Pontevedra, Revista de Estudios Provinciais, 8-9, Pontevedra, 1990, 391-401.
Consideraciones…, 226.

90 Ó respecto, Sá Bravo, H. De, “Caldas de Reis. Páginas históricas de la villa y de linajes de la misma y su contorno”, El Museo de Pontevedra, 38,
Pontevedra, 1984, 1-524.

91 Constátanse, polo menos, dous testemuños alusivos a outros tantos militares daquela unidade que actúan nestas terras (CIL, II, 2545; ILER, 5659;
Murguía, Historia…, 663; G. Baños, CIRG, II, 171, tratándose dun soldado oriúndo de Hispalis, Caius Iulius Victor; e de Marcus Audasius Maximus,
centurión da expresada unidade militar, IRG, III, 38; ILER, 5633; HAEpig., 1757; G. Baños, CIRG, II, 170).

92 No primeiro concilio de Toledo, celebrado entre os anos 397 e 405, aparece como firmante un bispo que se di Exsuperantius de Gallaecia lucensis
conventus municipi Celenis (J. Vives - J. Martín, eds., Concilios visigóticos e Hispanorromanos. Madrid, 1963, 19-33, tamén Díaz y Díaz, M.C.,
“Orígenes cristianos en Lugo”, Actas del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo, 1976, Lugo, 1977, 237 ss.).
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Fig. 14. Conxunto de miliarios do Museo de Pontevedra.
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Iria

Segundo Ptolomeo (II, 6, 23), era no século segundo, xunto con Lugo, unha das dúas grandes
poleis dos Copori. No seu territorio, desembocadura do Sar, construiríase aquela “…turrem Augusti titu-
lo memorabilem”, que cita Mela (III, 1, 10) e que podería identificarse cun faro, amais de ser altar, o
que indicaría a temperá vocación mariñeira da poboación. Pronto contará cun santuario a Neptuno
(vide nº. 522), revelador do crecemento urbanístico que vai acadando esta primitiva mansión da vía, que
sería promovida dalgún xeito nas décadas finais da primeira centuria co apelativo de Flavia; Iria Flavia
chamarase a partir do reinado de Vespasiano. A súa natureza de municipio, polo menos no Baixo
Imperio, prepara a súa condición de bispado na tarda romanidade, vencellándose pronto coa tradición
xacobea. A mansión, en concreto, hai que situala no contorno da actual Colexiata de Santa María, onde
os vestixios, tanto estructurais como epigráficos, de época romana son abundantes93.

Assegonia

Prescindimos da polémica sobre a súa situación baseada preferentemente en argumentos topo-
nímicos94 e procuraremos aproximarnos á súa localización partindo dos datos empíricos que se obti-
veron. Como na hipótese que consideramos máis probable, a do decurso polo val do Ulla, teremos
que engadir a unha das mansións esas oito millas que quedaron f lotando tralos axustes efectuados no
tramo Turoqua-Iria, cremos que os ámbitos preferentes para tal adición deberían se-los espacios inter-
mansionais que contan con menos millas, isto é, Iria-Asseconia e Marcie-Lucus, en ámbolos dous casos
con só trece, fronte ás 22 e 20 dos outros dous tramos, respectivamente.

Polo tanto, se ás trece millas do tramo Iria-Asseconia lles engadimos oito, e dado o valor duns
1.800 metros que posúe a milla, teriamos que multiplicar 1.800 por 21 para que resultasen case que 38
quilómetros, que se cumprirían nas inmediacións de Ponte Ledesma, sobre o Ulla. Se, pola contra, pre-
ferisemos engadir esas millas ó tramo final, o de Marcie-Lucus, Asseconia situaríase dous quilómetros
ó leste da Gándara, lugar de aparición do miliario de Calígula.

Brevis

Sitúase teoricamente a 22 millas de Asseconia, pero a súa localización está vencellada á que
Asseconia mesma posúa, dependendo de que se lle engadan á súa posición ou non esas oito millas
aludidas.

93 Unha recompilación de toda a información existente das escavacións levadas a cabo neste lugar, na recente publicación de Pérez Losada, Entre a cida-
de…, 87-109.

94 Teorías recollidas no artigo de A. Moralejo Laso, “Sobre algunos topónimos de las vías romanas de Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos,
XXXVIII, Santiago de Compostela, 1973, 206-208. 
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Marcie

En caso de querer sumarlle a ela, e non a Asseconia, esas oito millas, teriamos que atribuírlle
unha situación 5’5 quilómetros máis a leste de Seteigrexas, concretamente entre esta poboación e
Ligonde; de non facelo, a distancia de trece millas cumpriríase, a partir de Lugo, 1 quilómetro ó leste
de Entrambasaugas. 

Lucus Augusti

Ninguén dubida de que a mansión Lucus Augusti sexa Lugo, por outra parte capital de con-
vento xurídico e epicentro urbano de primeira magnitude no conxunto do noroeste95. Por iso, ó tra-
tarse dun caput viae, as distancias comezan a contarse dende esta cidade, tanto en dirección a Bracara
como en dirección a Asturica.

Timalino

Sitúase, segundo o Itinerario, a unha distancia de 22 millas dende Lugo. Pero, como a milla
empregada neste sector é a de 9 estadios, uns 1.630 m, multiplicando esta cantidade por 22 daríanos
case que 36 quilómetros. A esa distancia, máis ou menos, haberá que situar Timalino.

Ponte Neviae

Esta mansión hai que situala na actual aldea de Ponte Gatín (Cervantes), xa que é neste lugar
onde se pode dicir que o río Navia recibe o seu nome e, ademais, nel consérvase unha ponte dun só
arco de medio punto que podería ter orixe romana, aínda que a súa construcción en lousa non o per-
mite asegurar con rotundidade. Por outra banda, nos arredores aparecen restos de tégulas e cerámica
de clara filiación romana96.

Á parte das evidencias arqueolóxicas, a distancia marcada no Itinerario de Antonino entre Lucus
Augusti e Ponte Neviae, 34 millas, vén a coincidir con asombrosa exactitude neste lugar, xa que a dis-
tancia real que hai entre estes dous puntos é de aproximadamente 56 km, o que corroboraría a utili-
zación dunha milla de 1.647 m, como xa se expresou.

95 Unha panorámica xeral do urbanismo da antiga Lucus Agusti en: González Fernández, E. - Carreño Gascón, Mª. C., “La capital del extremo no-
roeste hispánico: Lucus Augusti y su tejido urbano a la luz de las últimas intervenciones arqueológicas”, en A. Rodríguez Colmenero (coord.), Los
orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico.. Actas do Congreso Internacional (Lugo, 1996). Lugo, 1998, 1171-1208.

96 A identificación de Ponte Neviae con Ponte Gatín xa foi defendida por Angel Blázquez y Jiménez, “Vía del Bierzo a Lugo”, Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, LII, Madrid, 1923, 10-11, onde tamén fala dun posible miliario na parte superior da ponte, reutilizado posteriormen-
te para gravar unha inscrición moderna.
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Uttaris

Primeira mansión situada xa en territorio do convento asturicense, que, con toda probabilidade,
habería que identificar co chamado Castro das Coroas, ó pé do cal se atopa a localidade de Vega de
Valcarce. A prol desta identificación contamos, por unha banda, coa evidencia arqueolóxica da pre-
sencia dun castro, que sobrancea na paisaxe dunha maneira importante, e por outra, que as distancias
reais e as marcadas no Itinerario de Antonino coinciden, xa que dente Ponte Gatín ata o Castro das
Coroas, polo trazado proposto nas páxinas anteriores, temos rexistrados uns 30 km, e o Itinerario de
Antonino marca entre estas dúas mansións 20 millas, o que daría unha milla inferior a 1.500, moi pró-
xima á de 1.480, que é a empregada en todo o percorrido desta ruta dentro do convento asturicense.

Bergidum

A 16 millas de Uttaris situaríase a mansión de Bergidum, importante nó viario onde se xunta-
rían a nosa vía XIX coa XVIII, procedente de terras portuguesas e ourensás. Á parte dos indicios
arqueolóxicos xa mencionados ó falar da vía XVIII, que permitirían situar esta mansión na actual loca-
lidade de Cacabelos, as distancias volven corrobora-la súa identificación, xa que dende a Uttaris do
Itinerario hai 23 km reais, o que coincide coas 16 millas que marca o Itinerario, resultando unha milla
de 1.480, que sostemos que foi empregada dentro do convento asturicense. 

Interamnium Flavium

Mansión tamén mencionada para a vía XVIII, identificable con algún dos xacementos do con-
torno de Bembibre. As distancias tamén coincidirían, xa que dende Cacabelos ata a localidade de
Bembibre hai uns 29’5 km, e entre Bergidum e Interamnium Flavium 20 millas, de onde resultaría un
valor de 1.460 m +-. Por outra banda, solucionaríase sen querelo ese difícil interrogante de por que
dúas vías con trazados diferentes posúen a mesma mansión. Deberíase á orografía, que neste punto
aproximaría os decursos das dúas vías de tal xeito que, sen xuntalas totalmente, faría, tal vez, que tive-
sen a mesma mansión. De tódolos xeitos trátase aínda dun problema non resolto. 

Asturica

Final da vía e capital do convento asturicense, non hai ningún problema na súa identificación
coa actual cidade de Astorga. Asturica é mencionada no Itinerario de Antonino en repetidas ocasións,
como destino final de varías vías que confluían na cidade e caput doutras, funcionando, por tanto,
como importante nó de comunicacións de todo o noroeste hispánico97.

97 Unha posta o día de todo o referente a Astorga en época romana, entre outros varios traballos, en García Marcos, V. - Vidal Encinas, J.M., “Asturica
Augusta: de asentamiento militar a urbs magnífica”, en A. Rodríguez Colmenero (coord.), Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico.. Actas
do Congreso Internacional (Lugo, 1996).. Lugo, 1998, 911-944.
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Representación gráfica da vía XIX do I. de A.
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133.- Augusto
(Braga)

a: 158 cm. Ø: 55 cm. 
l: 6>9 cm.

Características externas
Cilindro dado a coñecer por Albano Belino, en 1895, como

descuberto en 1880 no xardín do palacete de D. Jerónimo
Pimentel, en Braga (esquina do Campo das Carvalheiras e
rúa da Sé), asociado a unha serie de estructuras antigas.

Na actualidade, consérvase no Museo D. Diogo de Sousa
da cidade de Braga co número de inventario 68492.

Cilindro de granito de gran fino, aplanado por un dos
seus lados  como consecuencia dun corte lonxitudinal, que
provocou a desaparición da parte central do epígrafe. A ins-
crición distribúese en cinco liñas, se ben orixinariamente
debeu de constar de sete, e borráronse as dúas primeiras
debido ó paso do tempo. Letras en excelente estado.
Cartela ansata na base, resaltando a distancia.

Bibliografía

Belino, Inscrições..., 64-65; Capela, Miliários..., 252; EE,
VIII, nº. 209.

Interpretación

[Imp(erator) · caesar · Divi
f(ilius) · Augustus]

co(n)s(ul) · X[III · Imp(erator) · XV · trib(unicia)]
potest(ate) · [XXXIV]

pontif[ex · maxi]mus ·.
pater · p[atriae].

Tude · [m(ilia) · p(assuum) · XLI]II

O emperador césar Augusto, fillo do divino Xulio, coa potestade
consular pola ? vez, a imperatoria pola ?, a tribunicia pola ?, pon-
tífice máximo, pai da patria, 43 millas dende Tude.

(

BRACARA AUGUSTA: MILIARIUM IN CAPITE VIAE

Corpus dos monumentos viarios mobles

a. 11 d.C.
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Características externas
Segundo Capela, este miliario

foi trasladado ó Paseo das Car-
valheiras (Braga), procedente do
Campo de Santa Ana, sen saber

a que vía podería corresponder. Nembargantes, para Alba-
no Belino proviña do monte de Cones, nas aforas da cida-
de de Braga, relacionándoo coa vía XIX do Itinerario de
Antonino. 

Hoxe consérvase no Museo D. Diogo de Sousa (Braga)
co número de inventario 67792.

Fuste ben cilindrado, de granito de gran fino, partido en
dous anacos, feito que afecta á inscrición, que se estende
practicamente por toda a superficie da pedra, desenvolvén-
dose na súa metade inferior en espiral. As letras aparecen
profundamente insculpidas, circunstancia que nos fai supor
a súa regravación.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 628; CIL, II, nº. 4756; Capela,

Miliários..., 169; Belino, Novas..., 49.

Anotacións
Trátase dun exemplar dedicado a Augusto sobre o que

non posuímos ningún elemento de datación segura, agás o
título de pai da patria que se lle otorgou no ano 2 a.C. Se
aventuramos cifras é con base no miliario de Crasto (Pa-
redes de Coura), que se pode datar no ano 11-12 d.C.,
sendo o presente posiblemente contemporáneo. 

Monumento de sumo interese, que fai referencia posi-
blemente á inauguración do primeiro tramo da vía, a cal
comezaría a construírse, na súa metade occidental, dende
Braga. Os vestixios conservados, no que se refire á distan-
cia, coinciden coas cifras do Itinerario de Antonino.

134.- Maximino e Máximo
(Cones, Braga)

a: 240 cm. Ø: 50 cm.
l: 7>12 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. I



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

270

Interpretación Anotacións
Datado na primeira metade do ano 238 d.C., cando

Maximino recibiu o título imperial pola sétima e derradeira
vez. Presenta a particularidade de recolle-la V tribunicia
potestade, cando na realidade nunca chegou a posuíla.
Pero este é un vello problema xa no seu momento aborda-
do por outros investigadores.

O feito de que sinale a milla I dende Braga e aparecese
en Cones permite a Belino e Almeida defende-la saída de
Braga da vía XIX polo lugar do Monte de Barral ou Cide.

Os vestixios da regravación fanse evidentes nos trazos
de tódalas letras, pero de maneira especial nalgunhas como
é o caso dos o. Así se explica o excelente grao de conser-
vación co que se mostra este miliario.

Imp(erator) · caes(ar) · G(aius) · Iulius 
Verus · Maximinus · p(ius) · f(elix) · 

aug(ustus) · germanic(us) · max(imus) · dacic(us)
max(imus) · sarmatic(us) · max(imus) · pont(ifex) ·

max(imus) · trib(uniciae) · potestat<is>
V · imp(erator) · VII · p(ater) · p(atriae) · cons(ul) · pro

co(n)s(ul) · et · G(aius) · Iulius · Verus
max(imus) · nobilissimus · caesa[r]

germanic(us) · max(imus) · dacic(us) ·
max(imus) · sarmatic(us) · max(imus) · princeps ·.

iuventutis · filius · d(omini) · n(ostri) · imp(eratoris) · G(aii) ·
Iuli · Veri · Maximini · p(ius) · f(elix) · aug(ustus) ·

vias · et · pontes · tempore
vetustatis · conlapsos. . . . .

restituerunt · curante · Q(uinto)
Decio · leg(ato) · augg(ustorum) · pr(o) · pr(aetore) ·

a · Bra(cara) Aug(usta) · m(ilia) · p(assuum) · I

O césar emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz,
augusto, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máxi-
mo, pontífice máximo, coa potestade tribunicia pola quinta vez,
emperador pola sétima, pai da patria, cónsul, procónsul; e Caio
Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo
do noso señor o emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío,
feliz, augusto, mandaron reface-las vías e pontes deterioradas
polo paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio, legado
propretor dos augustos, na milla 1 dende Bracara Augusta.

135.- Anepígrafe
(San Jerónimo de Real, Braga)

Características externas
Dado a coñecer no ano 1979 preto da quinta grande de

Tourido, pertencente ó Colexio de Nossa Senhora das
Graças (S. Jerónimo de Real, Braga). Buscado por nós no
ano 2000, foi imposible a súa localización.

Segundo o seu descubridor, o miliario estaba secciona-
do lonxitudinalmente, conservándose só un dos seus lados,
que non presentaba vestixios de letras. 

Bibliografía
Brochado de Almeida, A rede..., 98.

Anotacións
Segundo Brochado de Almeida, este cipo pertencería á

vía XIX e fixaría, xunto co número anterior, a milla I dende
Braga. A proximidade entre ámbolos dous lugares do acha-
do reforza esta hipótese.

a: 230 cm. Ø: 50 cm.

a. 238 d.C.
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136.- Nerva
(Frossos, Braga)

a: 60 cm. Ø: 70 cm. l: 9>12 cm.

Características externas
O lugar de procedencia deste miliario presenta numero-

sas dúbidas xa que, segundo Brochado de Almeida, ato-
pouse nas aforas da cidade de Braga, máis concretamente
na Quinta do Outeiro en Frossos, onde fora reutilizado
como pedra de lagar segundo o informara o investigador
bracarense Rigaud de Sousa, relacionándoo coa vía XIX;
nembargantes, para outros autores, como Castro Nunes,
fora descuberto nunha casa da rúa dos Pelames, de Braga,
sen saber a que vía pertencería. Na actualidade atópase
depositado nunha das entradas de acceso ó claustro da Sé
de Braga.

Fragmento superior dun cilindro de granito de gran fino.
Dada a súa reutilización como pedra de lagar, presenta un
burato na parte superior e dúas fendas lonxitudinais que
afectan á inscrición. O epígrafe aparece incompleto, con-
servándose as tres primeiras liñas e restos dunha cuarta. A
pesar diso, a interpretación da lenda é doada, dada a exce-
lente conservación das letras.

Bibliografía
Castro Nunes, Os miliários..., 161; Brochado de

Almeida, A rede..., 143; Santos, Miliários..., 11; Araújo, Os
miliários..., 135; Martins, O povoamento..., 83.

Interpretación

Anotacións
Datado entre o 18 de setembro do ano 96 e outubro-no-

vembro do 97 d.C., xa que a partir desta última data Nerva
recibiu o título de xermánico.

Como pode observarse, o estado de conservación é
lamentable, pero o segmento de escrita conservado é váli-
do para determina-la súa atribución.

Impera[t]or Nerva. .
caesa[r] [a]ug(ustus).

po(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate). . .

O emperador césar augusto Nerva, pontífice máximo e coa
potestade tribunicia…

a. 96 a 97 d.C.
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137.- Tiberio
(Panoias, Braga)

a: 112 cm. Ø: 55 cm. l: 8>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. II

Características externas
Cilindro atopado a finais do século XIX na Quinta de

Germil, freguesía de Panoias (Braga), durante os traballos
de construcción da estrada que une a igrexa de Panoias
coa actual estrada nacional. Na actualidade consérvase no
claustro do Museu Martins Sarmento de Guimarães.

Miliario de granito de gran fino, roto na súa parte inferior,
feito que afectou á inscrición no que se refire ó número de
millas. Inscrición ben conservada, distribuída en sete liñas,
con letras ben gravadas e signos de interpunción de forma
triangular.

Na parte oposta á inscrición aparece gravada a palabra
Tibães, en posición inversa, o que demostra a súa reutiliza-
ción como marco terminal do mosteiro de Tibães, nas afo-
ras de Braga.

Bibliografía
Belino, Novas..., 45-48; EE nº. 210a; Cardozo,

Catálogo... 78; Brochado de Almeida, A rede..., 143;
Santos, Miliários..., 10-11; Araújo, Os miliários..., 144-146;
Martins, O povoamento..., 85.
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Características externas
Dado a coñecer por

Araújo, como descuberto
en 1981 e encaixado nun
muro ó pé dun lavadoiro
público, na beira da es-
trada nacional que vai
para a Ponte do Prado. 

Na actualidade, ató-
pase depositado no Mu-
seu Pio XII da cidade de
Braga. Na nosa visita,
durante o ano 2000, non
puidemos estudialo debi-
do ás obras de remodela-
ción do devandito museo.

Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 149-150; Martins, O povoamen-

to..., 100-101.

Interpretación

Anotacións
Tendo en conta o lugar onde se achou, barallámo-la

posibilidade de que este miliario pertenza á milla 3, dende
Braga.

138.- Adriano
(S. Paio de Merelim, Braga)

a: 91 cm. Ø: 33>40 cm.

[Imp(eratori) caesari] Tra[iano
Hadrian]o aug(usto)

[ponti]f(ici) m(aximo)
[trib(unicia)] pot(estate)

co(n)s(uli)....

Dedicado ó emperador césar Traxano Adriano, augusto, pontífi-
ce máximo, investido coa tribunicia potestade e cónsul...

A BRACARA AUGUSTA M.P. III

Interpretación Anotacións
Datado entre o 1 de xullo do ano 32 d.C. e o 30 de xuño

do 33 d.C., período en que Tiberio desempeñou a trixésimo
cuarta potestade tribunicia.

Marca dúas millas dende Braga. Dada a súa reutiliza-
ción, posiblemente se atope descolocado do seu lugar ori-
xinario, aínda que non debería estar moi lonxe.

Ti(berius)  · caesar · divi · Aug(usti) · f(ilius) ·
divi · Iuli · nepos · aug(ustus) ·

pont(ifex) · maximus ·
imp(erator)  · VIII · consul · V ·

trib(unicia) · potest(ate) · XXXIV
Bracara-Aug(usta)

[m(illia) p(assuum)] II. .

O césar augusto Tiberio, fillo do divino Augusto, neto do divino
Xulio, pontífice máximo, emperador pola oitava vez e cónsul
pola quinta, coa trixésimo cuarta potestade tribunicia. Dúas
millas dende Bracara Augusta.

a. 32 d.C.
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Características externas
Cilindro descuberto por Albano Belino nos finais do

século XIX, reutilizado como cruceiro e fincado en posición
invertida, moi preto da igrexa parroquial de Panoias
(Braga), onde continúa na actualidade.

Miliario completo de granito de gran medio, ben cilindrado,
que se vai estreitando cara a abaixo para rematar en punta.

Presenta dúas inscricións: a máis antiga é de Tiberio,
mentres que a máis recente pertence a Valentiniano e
Valente. A súa lectura non resulta doada, dado o gran des-
gaste que sofren as letras.

Bibliografía
Belino, Novas..., 45-48; Brochado de Almeida, A rede...,

143; Santos, Miliários..., 10-11; Araújo, Os miliários..., 147-
148; Martins, O povoamento..., 85-86.

Anotacións
Belino consideraba que este marco se atopaba despra-

zado do seu lugar orixinal que, segundo el, sería Cervães
(Vila Verde). Brochado de Almeida tamén o considera tras-
ladado, sinalando o seu lugar orixinario nas inmediacións
de Prado (Vila Verde).

A inscrición de Tiberio dátase entre o 1 de xullo do ano
32 d.C. e o 30 de xuño do 33 d.C., período en que este
emperador recibiu a trixésimo cuarta tribunicia potestade. A
inscrición de Valentiniano e Valente dátase entre o 364 e o
378 d.C.

Marca a milla cuarta dende Braga.

a: 210 cm. Ø: 65 cm. l: 8>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. IIII

139.- Palimpsesto de Tiberio regravado
en tempos de Valentiniano e Valente

(Panoias, Braga)
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a) Tiberio

Ti(berius) caesar · divi · Aug(usti) ·[f(ilius)]
divi Iuli nepos · aug(ustus) ·

pont(ifex) maximus · imp(erator) ·
VIII consul · V trib(unicia) po. .

test(ate) · XXXIV · Bracara-Aug
[m(ilia) p(assuum)] IIII 

O césar augusto Tiberio, fillo do divino Augusto, neto do divino Xulio,
pontífice máximo, emperador pola oitava vez e cónsul pola quinta, coa
trixésimo cuarta potestade tribunicia. 4 millas dende Bracara Augusta.

b) Valentiniano e Valente

DD(ominis) nn(ostris) Valentiniano
et Valenti [forti]
ssimis princibus.

perpetuis se<m>per. .
<au>g[us]tis...

Dedicado ós nosos señores Valentiniano e Valente, fortísimos príncipes,
augustos sempre perpetuos.

Interpretación

Características externas
Coñecido xa no século XVII, despois de ser descuberto

nas ribeiras do río Cávado durante a reconstrucción da
Ponte do Prado. Posteriormente levouse para Braga, des-
coñecéndose hoxe en día o seu paradoiro.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 611; CIL, II, nº. 4868; Capela,

Miliários..., 83.

Interpretación

Anotacións
Dedicatoria a Augusto datada no ano 11-12 d.C., coinci-

dindo cos comezos da construcción da vía. Marca a milla
catro desde Braga, o que permite situala na Ponte do
Prado. Cremos que non posuía as siglas m.p. nin o aug que
acompaña á primeira parte do topónimo.

Imp(erator) · caesar · Divi · f(ilius) · Aug(ustus)
pont(ifex) · maximus · imp(erator) · XV · consul
XIII · trib(unicia) · potest(ate) · XXXIV · pater

patria-e · Brac[ara Aug(usta)]
[m(ilia) p(assum)] IIII

O emperador césar Augusto, fillo do divino Xulio, coa décimo
quinta potestate imperatoria, a décimo terceira consular, e a tri-
xésimo cuarta tribunicia, pontífice máximo e pai da patria. Tres
millas dende Braga.

140.- Augusto
(Ponte do Prado, Vila Verde)

Características externas
No muro dunha leira preto da Ponte do Prado, sobre o

río Cávado, do lado de Braga, localizamos varias pedras
que, pola súa forma e diámetro, poderían ser fragmentos de
miliarios.

Bibliografía
Inéditos.

Anotacións
Non cabe dúbida ningunha sobre a natureza miliaria

destes rebolos que, por outra parte, aparecen reutilizados
nas veciñanzas dunha milla consolidada.

141.- Conxunto de miliarios
(Ponte do Prado, Braga)

a. 32 d.C.

a. 11 d.C.
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142.- Tiberio
(Ponte do Prado)

a: 66 cm. Ø: 60 cm. l: 9 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. V

Características externas
Coñecido dende o século XVIII, procede dunha quinta

da freguesía de Prado. Na actualidade consérvase no
Museu Martins Sarmento de Guimarães.

Granito de gran medio, seccionado por unha das súas
caras, conserva parte da inscrición coas letras pintadas de
vermello.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 638; CIL, II, nº. 4869; Capela,

Miliários..., 89-90; Cardozo, Catálogo..., nº. 77;  Brochado
de Almeida, A rede..., 144; Araújo, Os miliários..., 153-154;
Martins, O povoamento..., 100-101.

Interpretación

Anotacións
Cómpre datalo entre os anos 32 e 33 d.C. a partir da

información dada por outros miliarios de Tiberio existentes
nesta vía, xa que é cando desenvolve o seu trixésimo cuar-
to poder tribunicio.

Sorprende o gran número de miliarios temperáns que
aparecen neste primeiro tramo da ruta. O dato relevante
consiste na aparición de vestixios de pintura vermella sobre
as letras, segundo se constata en exemplares doutras
rutas.  É sinal de que se trataba dunha práctica común á
hora de salienta-las inscricións.

[Ti(berius) · caesar · di]vi · Aug(usti) · f(ilius)  · di[vi · Iuli ·
nepo]s · aug(ustus) · pont(ifex) · [max(imus) ·

i]mp(erator)  · VIII · con[sul · V ·.
trib(unicia)] · potest(ate) · [XXXIV].

..................................

O césar augusto Tiberio, fillo do divino Augusto, neto do divino
Xulio, pontífice máximo, emperador pola oitava vez e cónsul
pola quinta, coa trixésimo cuarta potestade tribunicia...

a. 32 d.C.
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143.- Valentiniano
(Oleiros, Vila Verde)

a: 226 cm. Ø: 60 cm. l: 7>11 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. VI

Características externas
Localizado a mediados dos anos cincuenta do século XX

na freguesía de Oleiros, no adro da antiga igrexa, reutiliza-
do como cruceiro. Na actualidade consérvase no Museu Pio
XII da cidade de Braga.

Cilindro completo de granito de gran fino, ben cilindrado,
con gran cantidade de esmoucas e fendas. O estado de
conservación da inscrición é malo, o que fai que a súa lec-
tura sexa complexa. O texto desenvólvese en cinco liñas,
con letras irregulares, tanto no tamaño como no seu de-
seño.

Bibliografía
Santos, Miliários..., 15-20; Brochado de Almeida, A

rede..., 105; Araújo, Os miliários..., 155-157; Santos/Le
Roux/Tranoy, Inscrições..., 200-201; Martins, O povoamen-
to..., 99.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Valentiniano, data entre o 364 e o 375 d.C.

Marca a milla VI dende Bracara Augusta. 

Trátase dun dos últimos espécimes erixidos ó longo da
vía e sorprende que posúa expresa a milla, o que, sen dúbi-
da, constitúe o indicio dunha auténtica remodelación da cal-
zada.

Domino nostro [Valen. .
ti]niano victori

ac triumphatori per
petuo semper au. .

gusto m(ilia) p(assuum) VI

Dedicado ó noso señor Valentiniano, victorioso e triunfador per-
petuo, sempre augusto. Milla VI (dende Braga).
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145.- Tiberio?
(Arcozelo, Vila Verde)

a: 27 cm. Ø: 58 cm. l: 8 cm.

INTER MILLIAS VII-XVI

Características externas
Localizado no ano 1951 na vella igrexa parroquial de

Santa María de Arcozelo, durante as obras de construcción
do novo templo. Atópase na actualidade depositado no
Museu Pio XII (Braga)

Fragmento moi pequeno de miliario de granito de gran
medio, que conserva algunha letra da súa inscrición orixinaria. 

Bibliografía
Santos, Miliários..., 20-21; Araújo, Os miliários..., 158-

159; Santos/Le Roux/Tranoy, Inscrições..., 198-199;
Martins, O povoamento..., 98.

Interpretación

Anotacións
Algúns autores atribúen este miliario a Tiberio. Cremos

que é verosímil, se se compara cos anteriores dedicados ó
mesmo emperador.

..........[pontifex] ma[ximus].
[imperator] VIII con[sul]...............

144.- Anepígrafe
(Atiães, Vila Verde)

Características externas
Localizado diante da capela de Sta. Marta de Atiães,

(Vila Verde). 

Trátase dun cipo de granito de gran groso, ben cilindra-
do. Sen indicios de ter letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Xunto a este cipo existe outro de 32 cm de altura e

outros tantos de diámetro, pero que consideramos moi dubi-
doso, dado que é de diferente tipo de granito.

a: 45 cm.. Ø: 35 cm.
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146.- Anepígrafe
(Calvelo, Ponte de Lima)

Características externas
Cipo cilíndrico localizado preto do adro da igrexa parro-

quial de Calvelo, onde hoxe se conserva. 

Non se observan indicios de letras.

Bibliografía
Matos dos Reis, A romanização..., 32; Santos, Miliários...,

12; Araújo, Os miliários..., 160.

Anotacións
Dámolo como moi dubidoso atendendo á perfección da

súa forma xa que puidera tratarse, máis ben, dun pisón de
estrada, dos que tanto abundan. O feito de atoparse nota-
blemente desprazado do decurso da vía, á vez que o seu
excesivo diámetro, inciden nesta mesma suposición.

147.- Anepígrafe
(Rebordões, Souto, Ponte de Lima)

Características externas
Cilindro atopado no ano 1964 cara ó fondo da Quinta

das Fontes, na beira dun camiño público, preto da igrexa
parroquial. 

Fuste de granito de gran fino, colocado de forma inverti-
da, polo que presenta na cima o seu toco cuadrangular,
onde se atopa gravada, ademais, a data de 1772. Na zona
do fuste non existen restos de ningún tipo de letra, aínda
que si os trazos dunha cruz, símbolo da súa cristianización.

Bibliografía
Matos dos Reis, A romanização..., 32; Santos, Miliários...,

12; Araújo, Os miliários..., 161.

Anotacións
Indubidablemente, trátase dun miliario anepígrafe atopa-

do preto do paso da vía, que contribúe a determina-lo seu
decurso, segundo xa se indicou oportunamente. A superficie,
perfectamente pulida, suxire que puido ter recibido unha ins-
crición pintada. Dá a impresión de que se acha invertido.a: 146 cm. Ø: 50 cm.

a: 85 cm. Ø: 70>75 cm.
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148.- Maximino e Máximo
(Fornelos, Ponte de Lima)

a: 70 cm. Ø: 55 cm. l: 10>12 cm.

Características externas
Localizado en 1961 debaixo dunha parra, nos destros da

freguesía de Fornelos (Ponte de Lima). Foi reutilizado como
peso de lagar, segundo amosan os vestixios. Durante un
tempo estivo exposto nos xardíns da Junta Autónoma de
Estradas de Viana do Castelo, nembargantes na actualida-
de atópase no patio da biblioteca municipal de Vila Nova de
Cerveira.

Fragmento superior dun miliario de granito de gran groso,
bastante danado por unha reutilización posterior, xa que pre-
senta un  burato na parte cimeira, que serviría para asenta-la
testa da barra do lagar, ademais de ter labradas dúas fendas
verticais, que afectan, en boa medida, á inscrición. O epí-
grafe presenta unhas letras profundamente gravadas.

Bibliografía
Araújo, Caminhos..., 21; Matos dos Reis, A romaniza-

ção..., 28; Brochado de Almeida, A rede..., 144; Santos,
Miliários..., 11-12; Araújo, Os miliários..., 162-163. 

Interpretación

Anotacións
Miliario de Maximino e Máximo datado entre o 235 e o

238 d.C.

Dada a súa localización, probablemente se marque a
milla 17 dende Bracara Augusta, a dúas da mansión Limia
do Itinerario de Antonino. Trátase dunha inscrición clara-
mente regravada, como outras varias de natureza miliaria
da zona, que volveu a dativo un nobilisimo, que na súa
forma primitiva sería claro nominativo, como parece obser-
varse no vocábulo princeps.

.................................
G(aius) Iu[l(ius)] Ver(us) · Maxim(us) n[o]bi<li>. .

sim<us> caes(ar) · germ(anicus) max(imus). . .
da[ci]c(us) · max(imus) · sar[m(aticus) [ma]x(imus)

pr[in]ceps · iu[ventutis]
...........................................

Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XVII

(

(

( (

a. 238 d.C.
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Características externas
O lugar orixinario deste miliario

hai que situalo preto da  capela de
Santo Amaro na freguesía de

Fornelos, lugar de onde, en 1641, Frei Antonio Pereira de
Lima o trasladou para a outra ribeira do río Limia. No 1795,
coa formación do Couto de Bertiandos, foi reutilizado como
pelourinho e finalmente trasladado, en 1835, ó xardín do
pazo de Gonçalo Pereira, conde de Bertiandos, lugar onde,
no ano dous mil, tivémo-lo pracer de estudialo. 

Fuste de granito de gran fino/medio, que se vai estrei-
tando cara á súa parte inferior. As letras atópanse cunha
profunda incisión, o que nos fai sospeitar da súa posible
regravación.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 615; CIL, II, nº. 4870; Capela,

Miliários... 173-174; Brochado de Almeida, A rede..., 111;
Araújo, Os miliários..., 166-172; Brochado de Almeida,
Proto-história..., 121.

Interpretación

Imp(erator) · caes(ar) · G(aius) · Iul(ius) · Verus
Maximinus · p(ius) · f(elix) · aug(ustus) · germ(anicus)

max(imus) · dac(icus) · max(imus) · sarmatic(us) · [m]ax(imus)
pont(ifex) · max(imus) · trib(unicia) · pot(estate) · V

imp(erator) · VII · p(ater) · p(atriae) · co(n)s(ul) · proco(n)s(ul) · et
C(aius) · Iul(ius) · Verus· Maximinus no

bilissimus caes(ar) · germ(anicus)  max(imus)
dac(icus) · max(imus) · sarm(aticus) max(imus)

princ(eps) · iuventutis · filius
imp(eratoris) · d(omini) · n(ostri) · G(aii) · Iul(ii) · Veri· Maxi. .

mini · p(ii) · f(elicis) · aug(usti) · vias · et
pontes · tempor<i>s
vetustatis con<lap>

sos · restituerunt
curante · Q(uinto) · D(ecio)

leg(ato) · augg(ustorum) · pr(o) · prae(tore)
a · Brac(ara) · m(ilia) · p(assuum) · XVIII

O césar emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, investido coa
quinta potestade tribunicia, emperador pola sétima vez, pai da patria, cónsul,
procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o
emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, mandaron reface-las
vías e pontes deterioradas polo paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio,
legado propretor dos augustos, na milla 18 dende Bracara Augusta.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XVIII

a: 270 cm.  Ø: 45>50 cm. l: 10 cm.

149.- Maximino e Máximo
(Fornelos, Ponte de Lima)

(

( ( (

(

(

(
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(

(

a. 238 d.C.
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150.- Delmacio
(Posa, Freitosa, Ponte de Lima)

Características externas
Miliario atopado por D. Manuel Dias, en 1964, no muro

dunha leira do lugar de Posa, na freguesía de Feitosa, moi
preto do núcleo urbano de Ponte de Lima. Segundo Araújo,
consérvase como ornamento no xardín da casa de Dª.
Carolina Pacheco, na rúa Agostinho José Taveira nº. 30 de
Ponte de Lima. Na nosa visita ó lugar non puidemos locali-
zalo.

Bibliografía
Matos dos Reis, A romanização..., 31; Araújo, Os miliá-

rios..., 164-165.

Interpretación

Anotacións
Agás erro craso do cuadratario ou lapicida, este miliario

dedícase a dous césares contempóraneos, que non poden
ser outros que Delmacio, dende o 335 d.C., e algún dos
seus primos, Constantino II, Constancio ou Constante, os
fillos de Constantino.

Mágoa que non puidesemos obte-lo correspondente
calco, co obxectivo de confirmar todas estas sospeitas. En
todo caso, adoita ser normal que as dedicatorias a Del-
macio sexan a título individual.

DD(ominis) 
nn(ostris) Flavi(o)

Dalm(atio)[....
...........]

Dedicado ós nosos señores Flavio Delmacio e…

a: 60 cm. Per. 150 cm.

Anotacións
Dedicado a Maximino e Máximo e datado entre o 235 e

o 238 d.C.

Marca a milla 18 dende Bracara Augusta, é dicir, unha
antes da mansión Limia do Itinerario de Antonino, identifica-
da coa actual poboación de Ponte de Limia.

Sospeitamos da regravación polo temporis vetustatis
conlansos por conlapsos, que non casa coa corrección do
resto. En todo caso, unha vez máis aparece o miliario en
nominativo, empregando ó final a fórmula restituerunt, en
vez de restitui curaverunt que aparece noutros moitos
exemplares deste mesmo convento bracarense.
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151.- Adriano
(Santa Marinha de Arcozelo, Ponte de Lima)

Características externas
Coñecido xa dende o século XVIII como situado dentro

da Quinta de Antepaço, moi preto de Ponte de Lima, xunto
con outros dous. Arredor de 1912 foi trasladado á Quinta de
Faldejães, onde na actualidade se conserva. Non se ten
coñecemento de onde apareceu.

Cilindro íntegro de granito de gran fino, ben rematado. A
inscrición está completa e distribuída en 6 liñas. 

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 613; CIL, II, 4871; Capela,

Miliários..., 128; Brochado de Almeida, A rede..., 145;
Araújo, Os miliários..., 190-191.

Interpretación

Anotacións
Os miliarios da Quinta de Antepaço foron reunidos polo

seu dono a comezos do século siglo XVIII, reavivándose as
lendas.

Indica a milla XX dende Braga, unha despois da man-
sión Limia do Itinerario de Antonino.

Imp(eratori) caes(ari) Traiano ·
Hadriano aug(usto) ·
pontif(ici) max(imo) ·

trib(unicia) · potest(ate) · XVIII ·
co(n)s(uli) · III · p(atri) p(atriae) a Bracar(a)

Aug(usta) · m(ilia) · p(assuum) XX

Ó emperador césar augusto Traxano Adriano, pontífice máxi-
mo, investido coa décimo oitava potestade tribunicia e a ter-
ceira consular, pai da  patria. 20 millas dende Braga.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XX

a: 191 cm. Ø: 65 cm. l:10>11 cm. 

a. 133 d.C.
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a: 240 cm. Ø: 70 cm.
l: 6>10 cm.

Características externas
Mesmas circunstancias de achado e conservación que o

número anterior.

Fuste completo de granito de gran fino, ben cilindrado. A
inscrición está completa, desenvolvéndose en 14 liñas,
aínda que con claros indicios de regravación.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 614; CIL, II, 4872; Capela,

Miliários…, 142; Brochado de Almeida, A rede..., 145;
Araújo, Os miliários..., 186-189.

Anotacións
A identidade da milla coa do miliario anterior demostra

que foron arrincados do lugar en que, en conxunto, marca-
ban a milla 20, podendo facerse extensiva, tal vez, esta cir-
cunstancia a un terceiro en discordia.

Interpretación

Imp(eratori) · caes(ari) · divi Severi Pii · fil(io)
divi · Marci Antonini nep(oti)

divi Antonini · Pii · pronep(oti)
divi Hadriani abnep(oti)

divi Traiani · part(hici) · et.
divi Nervae adnep(oti)

M(arco) · Aurelio Antonino pio · fel(ici) · aug(usto)
part(hico) · max(imo)

brit(tannico) · max(imo)
germanico max(imo)
pontifici · max(imo)

tribunic(ia) · pot(estate) · XVII 
imp(eratori) · III · co(n)s(uli) · IIII p(atri) · p(atriae) · proco(n)s(uli)

a · Bracara · Aug(usta) · m(ilia) · p(assuum) · XX

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino Severo
Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do divino Antonino Pío, trineto do
divino Adriano, tetraneto do divino Traxano pártico e do divino Nerva; pío, feliz,
augusto, pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífice máxi-
mo, investido coa décimo sétima potestade tribunicia, terceira imperatoria e
cuarta consular, pai da patria e procónsul. Milla XX dende Bracara Augusta.

152.- Caracalla
(Santa Marinha de Arcozelo, Ponte de Lima)

a. 213 d.C.
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Características externas
Mesmas circunstancias de achado e conservación que

os dous números anteriores.

Miliario completo de granito de gran fino, ben cilindrado.
A inscrición amosa claros indicios de regravación, achándo-
se pulida a pedra na zona onde se atopaba o epígrafe ori-
xinal.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 617; CIL, II, nº. 4873; Capela,

Miliários..., 259; Belino, Novas..., 81; Brochado de Almeida,
A Rede..., 145; Araújo, Miliários..., 183-185.

Interpretación

Anotacións
Marcaría, como os dous anteriores, a milla XX dende

Braga, unha despois da mansión Limia. A inscrición orixina-
ria atópase moi alterada pola regravación posterior, sendo
atribuíbles a aquela o i inicial da cuarta liña, así como as
dúas últimas letras desta. Pola fórmula empregada coida-
mos que se trata dunha dedicatoria a Constancio II e non a
Constancio Cloro como cre a bibliografía que nos precedeu.

153.- Constancio II ?
(Santa Marinha de Arcozelo, Ponte de Lima)

a: 196 cm. Ø: 65 cm. l: 8>14 cm.

victorio 
<si>ssimo

imp(eratori) Constantio
maximo tri
ump(h)atori

semper au<g>(usto)

Dedicado ó victoriosísimo emperador Constancio, máximo
triunfador e sempre augusto.
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Características
externas

Non se coñece a pro-
cedencia exacta deste
miliario, que se conser-
va dende hai anos no
patio de entrada da
quinta de Antepaço.

Columna de granito de gran fino. Presenta cinco cavida-
des, dispostas lonxitudinalmente, dúas das cales foron

aproveitadas para incrustarlles cadansúa argola que suxei-
tan unha cadea. 

Bibliografía
Brochado de Almeida, A rede..., 145; Araújo, Os miliá-

rios..., 179-182. 

Anotacións
No calco obsérvanse claramente tres letras d / ir, que

mostran claros indicios de regravación. No resto da superfi-
cie vense trazos doutras letras de díficil interpretación.

a: 129 cm.  Ø: 56 cm. l: 9>11 cm.

Características externas
Fincado no xardín da Quinta de Faldejães, non coñecé-

mo-la súa procedencia exacta. 

Cilindro de granito de gran fino, que posiblemente esti-
vese reutilizado como rebolo apisoador, dado o alisamento
que presenta na superficie. Sen indicios de letras.

Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 192-193.

Anotacións
Polo que pode observarse, ou se trata dun cilindro labra-

do para recibir unha inscrición miliaria pintada ou foi alisado
e privado da que tería para ser regravada máis profunda-
mente, quedando na primeira fase do proceso.a: 105 cm. 

Ø: 50>55 cm.

154.- Emperador indeterminado
(Santa Marinha de Arcozelo, Ponte de Lima)

155.- Anepígrafe
(Santa Marinha de Arcozelo, Ponte de Lima)
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Características
externas

Miliario de enormes
proporcións coñecido
xa nos tempos de Con-
tador de Argote, frag-

mentado lonxitudinalmente en dous anacos froito da súa reu-
tilización como soporte de parra na beira dun muro da Quinta
da Agra, en Correlhã.

Na actualidade atópase depositado no Museu Nacional
de Arqueologia e Etnografia de Belém (Lisboa), co nº. de
inventario 998.51.1A e 998.51.1B.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 618-619; CIL, II, nº. 4874; Capela,

Miliários..., 171-173; Brochado de Almeida, A rede..., 145;
Araújo, O Miliário..., 1-7; Araújo, Os miliários..., 173-177.

Anotacións
Marca a milla XXI dende Braga.

Acharíase cara ó sur desprazado do seu lugar orixinario,
que debería estar na beira setentrional do río Limia, xa que
a milla que marca sitúase dúas máis ó norte que a mansión
de Limia do Itinerario de Antonino.

O texto é plenamente reconstruíble á vista dos trazos de
letras conservados.

Interpretación

156.- Maximino e Máximo
(Correlhã, Ponte de Lima)

[Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iu]l(ius) Ve[ru]s [Maximi
nus] p(ius) f(elix) a[ug(ustus)] ger[manic(us) max(imus) dacic(us)

ma]x(imus) sar(maticus) [max(imus) pont(ifex)
max(imus)] trib(unicia) [po]t(estate) V [imp(erator) VII

p(ater) p(atriae) co(n)s(ul)] proco(n)s(ul) e[t G(aius) Iul(ius)
Verus m]axs(imus) [no]bil[issimus caes(ar)

ge]rma[nic(us)ma]x(imus) [dacic(us) max(imus)
sa]rma[tic(us) max(imus) princeps iu

ve]ntu[tis] fili[us d(omini) n(ostri) imp(eratoris)
G(ai) Iuli Veri Max]imin[i] p(ius) f(elix) a[ug(ustus) vias et

pontes] temp[o]re v[etustatis conla
psos r]estitu[er]unt [curante

Q(uinto) De]cio leg(ato) [augg(ustorum) pr(o) pr(aetore)
a Brac(ara) m(ilia)] p(assuum) XXI

O césar emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, investido coa
quinta potestade tribunicia, emperador pola sétima vez, pai da patria, cónsul,
procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o
emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, mandaron reface-las
vías e pontes deterioradas polo paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio,
legado propretor dos augustos, na milla 21 dende Braga.

(

((

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXI

a: 320 cm. Ø: ?
a. 238 d.C.
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157.- Anepígrafe
(Cepões, Ponte de Lima)

INTER MILLIAS XXII-XXV

Características externas
Posible miliario, localizado recentemente no adro da

ermida de San Pedro de Cepões (Ponte de Lima).

Tambor ben cilindrado de granito de gran fino, sen que
se observen indicios de letras. Presenta baleirada a cara
superior, dun diámetro de 24 cm, indicio da súa reutilización
como pía de auga bieita.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O fuste posúe diámetro suficiente para ser miliario e, por

outra parte, atópase case na beira da vía, malia o seu evi-
dente desprazamento.

a: 50 cm. Ø: 40 cm.

158.- Magnencio e Decencio
(Freita, Labruja, Ponte de Lima)

a: 46 cm. Ø: 55 cm. l: 7>10 cm.

Características externas
Miliario descuberto en 1974 por un labrego nunha leira

do lugar de Freita. Arestora consérvase nos xardíns da
Direção de Estradas de Viana do Castelo.

Fragmento superior do cilindro, no que soamente se
conservan as dúas primeiras liñas da inscrición.
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Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 198; Brochado de Almeida, Proto-

história..., 162-163.

Interpretación

Anotacións
O miliario atópase moi fragmentado; nembargantes,

polos vestixios, pode reconstruírse o inicio da inscrición.
Datable entre o 351 d.C., no que Decencio ascende a césar,
e o 355 d.C., no que sobe Xuliano ó poder.

Advírtese xa, a estas alturas, un marcado descoido na
gravación, visible sobre todo no perfil das letras e na súa
anárquica distribución.

DD(ominis) nn(ostris)
[M(agno)] Magn(entio). .

Dedicado ós nosos señores, Magno Magnentio e…

159.- Anepígrafe
(Labruja, Ponte de Lima)

Características externas
Descuberto en 1964 polo P. Manuel Días, nunha terra

próxima á capela de S. Sebastião, no lugar de Labruja.

Cilindro de granito de gran fino, do que se conserva a
base cuadrangular e a parte inferior do fuste. Presenta un
burato na parte superior, provenente da súa reutilización
como cruceiro, e tamén nun lateral, onde albergou un
pequeno peto de ánimas.

Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 197; Brochado de Almeida, Proto-

história..., 162-163.

Anotacións
A natureza viaria do cilindro parece incuestionable, a

pesar de non ter ningunha lenda.a: 46 cm. Ø: 55 cm.
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Características         
externas

Segundo Capela, que foi
o primeiro en publicalo, ato-
pábase reutilizado no portal
dunha casa do lugar de
Espinheiro. 

Actualmente consérvase nos xardíns da Direção das
Estradas de Viana do Castelo.

Miliario de granito de gran groso, ben cilindrado, cun
corte transversal que afectou á inscrición, da cal só se con-
servan cinco liñas.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 248; EE, VIII, nº. 248; Araújo,

Caminhos..., 103-104; Brochado de Almeida, A rede..., 146;
Araújo, Os miliários..., 194-196; Brochado de Almeida,
Proto-história..., 162.

Interpretación

Anotacións
Aínda que só se conserva a cifra XVI, este miliario debe-

ría marcar 26 millas dende Braga, dada a súa situación.
Debemos, polo tanto, dar por erosionado un X.

160.- Constantino I, o Magno
(Espinheiro, Labruja, Ponte de Lima)

a: 168 cm. Ø: 44 cm. l: 10 cm.

[Imp(eratori)] Flavio V[alerio]
[Con]stant[ino]

[pio] felic[i].
[inv]icto aug(usto)

[a Bracara Aug(usta) m(ilia) p(assuum) X]XVI

Dedicado ó emperador Flavio Constantio (ou Constantino), pío
feliz, invicto, augusto. 26 millas dende Bracara Augusta.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVI
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Características 
externas

Non se coñece o
lugar exacto de apari-
ción deste miliario, só

que se atopaba reutilizado como comedeiro dos porcos
nunha casa da freguesía de Romarigães.

Arestora consérvase no Museu Pio XII (Braga), ó que foi
levado no ano 1966.

Columna miliaria de granito de gran de tamaño medio,
atravesada por unha veta de seixo que o cruza diagonal-

mente. Como consecuencia da súa reutilización, presenta
unha cara escavada en toda a súa lonxitude, afectando á
inscrición, que se atopa incompleta e nun mal estado de
conservación. O epígrase ordénase en seis liñas.

Bibliografía
Brochado de Almeida, A rede..., 120; Santos, Miliários...,

20-26; Araújo, Os miliários..., 200-201; Santos/Le Roux/
Tranoy, Inscrições..., 200; Matos da Silva/Marín, A IV vía...,
68-69.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVII

161.- Indeterminado
(Câmboa, Labruja, Ponte de Lima)

Características externas
Segundo Bernardo de Sena, no lugar de Câmboa exis-

tía unha columna que foi partida en catro anacos para ser
reutilizados como soportes de parra.

Na nosa visita ó lugar non foi posible a localización deste
posible miliario.

Bibliografía
Araujo, Os miliários..., 199; Brochado de Almeida, Proto-

história..., 162-163.

Anotacións
Damos como posible a existencia deste miliario, aten-

dendo a que por este lugar pasaba a vía XIX do Itinerario de
Antonino, que nesta ocasión tratamos de determinar.

Marcaría a milla 27 dende Braga.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVIII

162.- Valentiniano I
(Romarigães, Paredes de Coura)

a: 111 cm. Ø: 53>56 cm. l: 8>12 cm.
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Interpretación Anotacións
Posiblemente marcaba a milla 28 dende Braga, como

aconsellan as distancias reais. Trátase dun dos exemplares
máis tardíos coñecidos, que, ademais, e contra o acostu-
mado en tales datas, posúe indicación de milla, do mesmo
xeito que o nº. 10 de Oleiros, que data dun ámbito cronoló-
xico semellante.

D(omino) n(ostro)
Valentin[iano].

v[i]ctori ac [trium]. .
phatori 

semper au[gusto].
[a Brac(ara) Aug(usta)

m(ilia) p(assuum)] XX[VIII]

Dedicado ó noso señor Valentiniano, vencedor e triunfador, sem-
pre augusto. 28 millas dende Bracara Augusta.

163.- Anepígrafe
(Romarigães, Paredes de Coura)

Características externas
Cipo ben cilindrado, de granito de gran medio, localiza-

do na leira da chamada Casa Grande de Romarigães.

Sen indicios de ter letras.

Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 202-203.

Anotacións
Pese a non contar coa inscrición, a súa presencia vén a

confirma-lo dato de que no lugar se establece unha milla
fixa, a XXVIII a Bracara, sen dúbida.

a: 125 cm. 
Ø: 35>38 cm.

164.- Anepígrafe
(Romarigães, Paredes de Coura)

Características externas
Mesmas circunstancias de achado que o miliario ante-

rior, cunhas características formais tamén moi semellantes.

Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 202-203.

Anotacións
As mesmas que para o exemplar anterior, ó que imita en

tamaño e execución técnica.

a: 113 cm.
Ø: 37 cm.
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165.- Constante
(Barreiros, S. Martinho de Coura, Paredes de Coura)

Características externas
Descoñécese a procedencia exacta deste cilindro.

Arestora atópase fincado e apoiado nun muro moi preto da
capela da Nossa Senhora da Conceição, no lugar de
Barreiros.

Columna de granito de gran de regular tamaño, que se
vai estreitando cara á parte inferior. A inscrición está com-
pleta, desenvolvéndose en oito liñas e sen indicios de inter-
punción. Letras moi irregulares.

Bibliografía
Santos, Miliários..., 26-30; Araújo, Os miliários..., 228-

229; Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 67-68.

Anotacións
A primeira anomalía que se destaca neste miliario é que,

pese a anunciarse na primeira liña un dobre destinatario
imperial, concrétase nun só nas seguintes. Nembargantes,
cabe supor omitido a Constancio, Constancio II ou Delma-
cio mesmo. En todo caso, enmarcaríase cronoloxicamente
entre o 333 e o 337 d.C.

O segundo factor, cheo de orixinalidade, polo insólito, é
que a erección do cilindro e correspondente dedicatoria pro-
veña dun particular, que, nembargantes, intervén nunha vía
oficial. Isto confirma, unha vez máis, que os auténticos
mantedores do cursus publicus eran as poboacións locais
naqueles seus dominios por onde discorrían as vías. 

Interpretación

DD(ominis) nn(ostris)
Constanti

nobilissimo
caesari (et Constantio nobilissimo caesari)

posuit
Flavinus
miliarium
XXVIIII

Dedicado ós nosos señores Constante, nobilísimo césar, (e a
Constancio, nobilísimo césar). Flavinus puxo o miliario 29
(dende Braga).

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVIIII

a: 160 cm. Ø: 40>45 cm. l: 5>10 cm. 
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166.- Magnencio
(Fonte do Olho, S. Martinho de Coura, Paredes de Coura)

a: 125 cm.  Ø: 45>48 cm.
l: 6>13 cm.

Características externas
Reutilizado como poste dunha parra na beira da estrada,

no lugar de Fonte do Olho, onde se conserva. Non se coñe-
ce o lugar exacto da súa procedencia.

Fuste de granito de gran fino coa inscrición en moi mal
estado de conservación, o que complica a lectura xa que,
se ben se intúen indicios de máis letras, non atinamos a
interpretalas.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 248; EE, VIII, nº. 247; Brochado de

Almeida, A rede..., 146; Santos, Miliários..., 8-10;  Araújo,
Os miliários..., 226-227; Matos da Silva/Marín, A IV vía...,
67-68.

Intepretación 

Anotacións
Sospeitamos que se trata do típico miliario de inscrición

palimpsesta xa que se perciben vestixios de dúas, polo
menos. Atendendo ó lugar de aparición, podería correspon-
der á milla 30.

D(omino) n(ostro)
Magno

[Magnentio.....]

Dedicado ó noso señor Magno Magnencio...

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXX?
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Características externas
Descuberto en 1894 na beira

dun camiño do lugar de Crasto.

Hoxe consérvase fincado na
entrada da Quinta do Castro.

Cilindro de granito de gran
fino/medio, que presenta un
aceptable estado de conser-

vación. Posúe unha inscrición dedicada a Augusto, que se
conserva completa, desenvolvéndose en seis liñas. Signos
de interpunción en triángulo e círculo.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 83; EE, VIII, nº. 244; Brandão,

Ephemerides..., 462-465; Brochado de Almeida, A rede...,
146; Santos, Miliários..., 8-15; Araújo, Os miliários..., 224-
225; Matos da Silva, O povoamento..., 58-65; Matos da
Silva/Marín, A IV vía..., 76-77.

Interpretación

Anotacións
Está dedicado a Augusto e marca a milla 30 dende

Braga. Corresponde ó ano 11 da era, a xulgar pola 34ª po-
testade tribunicia que desempeña. Resulta admirable com-
proba-lo ritmo seguido na construcción da vía polo primeiro
emperador, tendo en conta para iso a data de cada un dos
miliarios do Príncipe que van quedando detrás. Outra cousa
é a conciliación da potestade tribunicia co imperium XV, que
aparece en todos eles, pero diso xa se falará.

167.- Augusto
(Crasto, Rubiães, Paredes de Coura)

a: 147 cm. Ø: 50>53 cm. 
l: 7>10 cm.

Imp(erator) · caesar · Divi.
f(ilius)· Aug(ustus) · pont(ifex) · maxi

mus imp(erator) · XV · con
sul · XIII · trib(unicia) · potest(ate) ·

XXXIV · pater · patri
ae · Brac(ara) [m(ilia) p(assuum)] XXX

O césar emperador Augusto, fillo do divino Xulio, pontífice
máximo, coa décimo quinta potestade imperatoria, a décimo ter-
ceira consular e a trixésimo cuarta potestade tribunicia, pai da
patria. Milla 30 dende Bracara.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXX

a. 11 d.C.
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Características
externas

Consérvase dentro da
Quinta do Crasto, se ben
se descoñece o lugar
exacto da súa proceden-
cia, que non será afastado.

Trátase dun cilindro
de granito de mediano
tamaño que amosa un

estado de conservación pésimo, con varias fendas lonxitu-
dinais que lle afectan na case totalidade, froito da súa reu-
tilización como soporte de parra. O miliario atópase fincado
ó revés, o que fai que a inscrición das primeiras liñas non
se poida ler, dado que se atopan ocultas dentro do anel fin-
cado. A parte inferior presenta forma de cuña.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 243-244; EE, VIII, nº. 246; Brandão,

Ephemerides..., 462-465; Cunha, No Alto..., 97-108; Bro-
chado de Almeida, A rede..., 146; Santos, Miliários..., 19;
Araújo, Os miliários..., 222-223; Matos da Silva, O povoa-
mento..., 58-65; Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 77-78.

Interpretación

Anotacións
Cabe resaltar, en primeiro lugar, a coincidencia de dous

miliarios que se sitúan en posicións cronolóxicas extremas
xa que entre Augusto e Valentiniano median 400 anos. Iso
demostra a grandeza e permanencia do sistema de vías
romanas. Ó mesmo tempo contribúe este achado a fixa-la
milla nas inmediacións do seu actual paradoiro, existindo
concordancia entre as distancias reais e as distancias his-
tóricas. A preposición copulativa ac transcríbese como se se
tratase do demostrativo hac.

168.- Valentiniano I
(Crasto, Rubiães, Paredes de Coura)

a: 200 cm. Ø: 50 cm. l: 6>9 cm.

[D(omino) n(ostro)]
Valen[tinia]n[o]. . . . .

victori hac
triumpha

tori perpet[uo]
semper
augusto

XXX

Dedicado ó noso señor Valentiniano, vencedor e triunfador per-
petuo, sempre augusto. 30 millas dende Braga.



Capítulo IV — Corpus de inscricións viarias

297

a: 160 cm. Ø: 68 cm. l: 7>9 cm.

169.- Anepígrafe
(Crastro, Rubiães, Paredes de Coura)

Características externas
Posible miliario localizado recentemente dentro da

Quinta do Crasto (Rubiães).

Fragmento de cilindro de granito de gran fino, en mal
estado de conservación, xa que falta a parte onde posible-
mente se desenvolvería o epígrafe.

Bibliografía
Matos da Silva, O povoamento..., 58-65; Matos da

Silva/Marín, A IV vía..., 78.

Anotacións
Posiblemente se corresponda coa milla XXX, xa que está

na mesma quinta que o de Augusto e o de Valentiniano. Sería
trasladado dende o seu lugar de asentamento, xuntamente
cos seus compañeiros, polo interesado propietario da Quinta,
a quen se debería, quizais, a súa conservación.

a: 78 cm. Ø: 52>54 cm. 

170.- Caracalla
(Costa, Rubiães, Paredes de Coura)
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Características externas
Foi descuberto arredor de 1894, durante as obras que se

efectuaron no adro da igrexa románica de Rubiães, servin-
do de sarcófago xunto a outras sepulturas do século XIII.

Poste de granito de gran groso, baleirado en toda a súa
lonxitude, para servir de sepultura antropomórfica, reutiliza-
ción que afectou ó epígrafe, tanto no lateral final como na
derradeira liña, a correspondente ás millas.

O campo epigráfico disponse en catorce liñas visibles,
con puntos de interpunción entre algunhas palabras.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 143-144; EE, VIII, nº. 245; Cunha,

No Alto..., 97-108; Araújo, Caminhos..., 10; Brochado de
Almeida, A rede..., 146; Santos, Miliários..., 8; Araújo, Os
miliários..., 218-221; Matos da Silva, O povoamento..., 58-
65; Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 74-76.

Interpretación

Anotacións
Marcaba unha milla dende Braga, que hoxe descoñece-

mos. Dada a súa proximidade ós miliarios da milla XXX,
cremos que podería tratarse dun exemplar máis desta. En
todo caso, trátase dun espléndido exemplar non regravado
e magnificamente conservado.

Imp(eratori) caes(ari) · divi · Sev[eri · pii · f(ilio).
divi · Marci Ant[onini · nep(oti)]
divi Antonini [pii · pronep(oti)]

divi Hadriani a[dnep(oti)]. 
divi Traiani p[arthici et]
divi Nervae ad[nep(oti)].

M(arco) · Aurelio Anto[nino · p(io) · f(elici) · aug(usto)]
part(hico) · max(imo)

brit(tannico) · max(imo)
germanic(o) m[ax(imo)].
pontific(i) m[ax(imo)]

trib(unicia) · pot(estate) [XVII · imp(eratori) III]
co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) [proco(n)s(uli)].

a Braca(ra) Au[g(usta)] m(ilia) [p(assuum)]. 

Dedicado ó emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino
Severo Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do divino
Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do divino
Traxano pártico e do divino Nerva; pío, feliz, augusto, pártico
máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífice máxi-
mo, coa potestade tribunicia pola…, a imperatoria pola… e a
consular pola cuarta, pai da patria e procónsul. Milla ? dende
Bracara Augusta.

(

a. 213 d.C.
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Características externas
Situado, xunto con outros

cinco, no adro da capela de
San Bartolomeu de Antas. Co-
ñecido xa en época de Argote
como trasladado do monte de
Cossourado.

Fuste de gran de tamaño
medio, ben cilindrado e en bo

estado de conservación, a pesar da súa reutilización como
columna do pórtico da capela de San Bartolomeu. A inscri-
ción consérvase completa e distribuída en oito liñas, coas
letras profundamente gravadas.

Obsérvanse restos dunha inscrición anterior TRIB
XVIII / COS, que podería corresponder a Adriano.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 620; CIL, II, nº. 4744; CIL, II,

sup., nº. 6225; Sarmento, Os marcos..., 143; Capela,
Miliários..., 235; Brochado de Almeida, A rede..., 146;
Santos, Miliários..., 34; Araújo, Os miliários..., 210-212;
Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 70-71.

Interpretación

Anotacións
A perfección e monumentalidade deste miliario consti-

túen o motivo da súa peculiar reutilización. E isto é máis
sorprendente debido a que coincide cun emperador tan tar-
dío. Posúe millas expresas, 31, dispoñéndose os X en liña
oblicua decrecente. 

Convén resaltar tamén a fórmula perfecta do b(ono)
n(ostrae) r(ei) p(ublicae) n(ato), que aquí aparece en toda a
súa extensión.

D(omino) n(ostro)
Magno

Magnentio
imperatori
aug(usto)

p(io) · f(elici)
b(ono) · n(ostrae) · r(ei) · p(ublicae) · n(ato) · 

XXXI

Dedicado ó noso señor, o augusto emperador Magno Magnencio,
pío, feliz, nado para o ben da nosa república. 31 millas dende
Bracara Augusta.

171.- Magnencio
(S. Bartolomeu de Antas, Rubiães, Paredes de Coura)

a: 247 cm. Ø: 62>64 cm.
l: 9>12 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXI
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172.- Maximino e Máximo
(S. Bartolomeu de Antas, Rubiães, Paredes de Coura)

a: 153 cm. Ø: 75 cm. l: 8>13 cm.

Características externas
A procedencia exacta deste miliario descoñécese. Hoxe

consérvase no adro da capela de S. Bartolomeu de Antas.

Columna de granito de gran groso, nun estado de con-
servación razoable, aínda que lle falta a parte inferior, que
afecta á inscrición, da cal se conservan as nove primeiras
liñas.

Bibliografía
Sarmento, Inscrições..., 58, 69 e 105 (Dispersos, 176);

CIL, II, sup. nº. 6228; Capela, Miliários..., 172; Santos,
Miliários..., 30-38;  Araújo, Os miliários..., 204-212; Matos
da Silva/Marín, A IV vía..., 72-73.
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173.- Anepígrafe
(S. Bartolomeu de Antas, Rubiães, Paredes de Coura)

Características externas
Descoñécese a súa procedencia. Na actualidade, atópa-

se situado de pé, na beira da estrada que pasa ó lado da
capela de San Bartolomeu de Antas.

Columna de granito de gran groso. O estado de conser-
vación da superficie é pésimo, polo que non estraña que
perdese a inscrición, se é que algún día a tivo.

Bibliografía
Sarmento, Inscrições..., 19 (Dispersos, 85-85); Brochado

de Almeida, A rede..., 123; Santos, Miliários..., 31; Araújo, Os
miliários..., 216; Matos da Silva, O povoamento..., 58-59;
Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 74.

Anotacións
Un exemplar máis que se acumula a este importante

conxunto pese a que se trate dun exemplar anepígrafe. Non
parece que se trate da metade inferior da columna, posta ó
revés, pois carece de toco de encaixamento para iso.

a: 95 cm. Ø: 55>59 cm.

Intepretación Anotacións
Non cabe dúbida de que o presente miliario pertence á

mesma milla 31, onde queira que esta pretenda situarse.
Ofrece a acostumada fórmula en nominativo dos miliarios
de Maximino, pero lamentablemente perdeu parte da súa
lenda.

Imp(erator) · caes(ar) · G(aius) · Iul(ius) · Ver(us) · Maxim(inus)
p(ius) f(elix) aug(ustus) germ(anicus) · max(imus) · dac(icus)

max(imus) · sarm(aticus) · max(imus) · pont(ifex)
max(imus) · trib(unicia) · pot(estate) · V · imp(erator) · VII

pat(er) · pat(riae) · cons(ul) · procons(ul) · et
G(aius) · Iul(ius) · Ver(us) · Max(imus) · nob(ilissimus) · caes(sar)

germ(anicus) · max(imus) · dac(icus) · max(imus)
sarm(aticus) · max(imus) · princeps. . . .

[iuventutis · fil(ius) ·] d(omini) n(ostri) imp(eratoris). . . . .
......................................................

O emperador césar Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máxi-
mo, coa potestade tribunicia pola quinta vez, emperador pola sétima
vez, pai da patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobi-
lísimo césar, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo,
príncipe da xuventude, fillo do noso señor o emperador…

(

a. 238 d.C.
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174.- Víctor
(Rubiães, Paredes de Coura)

Características externas
Contador de Argote fala deste miliario, atribuíndoo a un

fillo de Teodosio o Grande e a un neto ou sobriño de
Teodosio, ben o Grande ou ben o Vello. Despois de Argote,
só o CIL o recolle. Cunha Brandão, no 1904, dáo xa como
desaparecido.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 620; CIL, II, nº. 4745; Brandão,

Epigrafia...; Araújo, Os miliários..., 213.

Interpretación

Anotacións
Dubidamos de que esta inscrición se poida catalogar

como miliario, aínda que en caso de existir cumpriría atribuí-
la a Víctor, fillo de Máximo e, polo tanto, neto de Theodosio.
Emprego de Magnus por Maximus, como é frecuente nas
dedicatorias de Magnencio.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXII

175.- Maximino Daia
(S. Bartolomeu de Antas, Rubiães, Paredes de Coura)

a: 136 cm. Ø: 45 cm. l: 6>10 cm.

Mag[ni f(ilio]
Theo[dosii]

nepos

Fillo de Máximo, neto de Teodosio.
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Características externas
Mesmas circunstancias de

achado e conservación cós
números anteriores. Miliario
de granito de gran groso. Pre-
senta un pésimo estado de
conservación. 

A inscrición desenvólvese en oito liñas, de difícil lectura.

Bibliografía
Sarmento, Inscrições..., 19 (Dispersos, 84-85); CIL, II,

sup. nº. 6227; Santos, Miliários.., 34-38; Matos da Silva/
Marín, A IV vía..., 71-72.

Características externas
Situado no adro da capela de San Bartolomeu de Antas,

non se coñece o seu lugar orixinal de achado. Cilindro de
granito de gran groso en moi mal estado de conservación,
que amosa claros indicios de meteorización.  Presenta unha
fenda vertical dende a parte media, cara a abaixo, de 76 cm
de lonxitude por 25 de anchura, que chegou a afectar á ins-
crición.

Bibliografía
Santos, Miliários..., 31-34; Matos da Silva, O povoamen-

to..., 58-65; Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 73.

Interpretación

Anotacións
Atribuíble a Maximino Daia (305-313 d.C.)

Ata agora ninguén lera as millas, que son perceptibles
31. Nembargantes, parecen estar incompletas, polo que
supoñer un trazo máis despois da cifra, para completa-la
milla 32, parécenos coherente.

D(omino) n(ostro) Galerio
Valerio

Maxsimino nob(ilissimo)
[caes(ari)]

m(ilia) p(assuum) XXXI[I]

Dedicado ó noso señor Galerio Valerio Maximino, nobilísimo
césar. 32 millas dende Braga.

176.- Xuliano
(S. Bartolomeu de Antas, Rubiães, Paredes de Coura)

a: 180 cm. Ø: 65 cm. 
l: 7>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXIII
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177.- Emperador indeterminado
(Sapardos, Vila Nova de Cerveira)

a: 49 cm. Ø: 60 cm. l:10 cm.

Características externas
Dado a coñecer no Jornal de Notícias por Araújo en

1967, como localizado nunha das entradas laterais da cape-
la de S. Braz de Sapardos, onde hoxe en día se conserva.

Sector central dun cilindro de granito de gran medio, no
que aínda se conserva a derradeira liña da inscrición e res-
tos da penúltima.

Bibliografía
Brochado de Almeida, A rede..., 147; Santos, Miliários...,

13-14; Araújo, Os miliários..., 236; Matos da Silva, O po-
voamento..., 58-65; Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 78.

Interpretación

Anotacións 
Pese a que lle falta o número de milla e resulta imposi-

ble interpreta-los trazos aínda recoñecibles da penúltima
liña, cremos posible a súa pertenza á milla 33.

Interpretación Anotacións
Atribuíble ó período 360-363 da era, presenta unha dedi-

catoria sinxelamente estructurada e bastante diferente dou-
tras de vías próximas. A súa atribución á milla 33 aparece
nítida no texto.

D(omino) n(ostro)
Fl(avio) · Claudio

Iuliano
victori ac

triumphatori
perpetuo.

semp(er) aug(usto)
XXXIII

Dedicado ó noso señor Flavio Claudio Xuliano, vencedor e
triunfador perpetuo por sempre augusto. Milla 33 dende Braga.

....................
Brac(ara) Aug(usta) · m(ilia) [p(assuum)...]

Milla ? dende Braga.
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Características externas
Miliario descuberto en 1926 no monte da Gândara ou

Gandra, é posteriormente reutilizado na eira dun labrego do
lugar de Veiga como soporte dunha parra. Hogano atópase
no xardín da Direção de Estradas de Viana do Castelo.

Columna de granito de gran de regular tamaño, en ra-
zoable estado de conservación. A inscrición desenvólvese
en seis liñas, con letras ben gravadas. 

Bibliografía
Aráujo, Caminhos..., 10; Brochado de Almeida, A rede...,

147; Santos, Miliários..., 13-14, 38-40; Araújo, Os miliá-
rios..., 230-234; Matos da Silva, O povoamento..., 58-65;
Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 79-80.

Interpretación

Anotacións
Brochado de Almeida cre que está dedicado a Valeriano,

mentres que Santos aposta por Maximino Daia. Efectivamen-
te, cremos que se trata deste último tetrarca. A circunstancia
de  telo atopado nun sitio montañoso e ademais enterrado
corrobora a hipótese de acharse no lugar da milla que sinala.

D(omino) n(ostro) Galerio
Valerio

Maximino nob(ilissimo)
caes(ari)

m(ilia) p(assuum)
XXXIIII

Dedicado ó noso señor Galerio Valerio Maximino, nobilísimo
césar. 34 millas dende Braga.

178.- Maximino Daia
(Sapardos, Vila Nova de Cerveira)

a: 167 cm. Ø: 39 cm. l: 7>12 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXIIII
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179.- Constancio II
(Sapardos, Vila Nova de Cerveira)

a: 160 cm.  Ø: 45 cm.
l: 5>8 cm.

Características externas
Foi dado a coñecer en 1926 como procedente do lugar

de Ranhadoura, onde aparecera incrustado na parede dun
lagar. Actualmente atópase no xardín da Direção de
Estradas de Viana do Castelo.

Cipo de granito de gran medio, en razoable estado de
conservación. A inscrición está incompleta e sen sinais de
interpunción. Nas últimas liñas ordénase en espiral, che-
gando a superpoñerse unhas liñas a outras. O mal estado
de conservación do epígrafe contribuíu á formulación de

diversas hipóteses sobre a identidade do emperador:
Constancio I para Matos Da Silva, e Constancio II para
Brochado de Almeida, Santos, Araújo e Alarçao.

Bibliografía
Revista Gente Minhota, nº. 1, 9; Araújo, Caminhos..., 10;

Brochado de Almeida, A rede..., 147; Santos, Miliários...,
40-45; Araújo, Os miliários..., 230-234; Matos da Silva, O
povoamento..., 58-65; Matos da Silva/Marín, A IV vía...,
78-79.
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Anotacións
Miliario dedicado indubidablemente a Constancio II.

Polo seu lugar de achado consideramos que se podería
corresponder coa milla 35 dende Braga.

Coma outros varios da mesma época dispón a lenda de
maneira lixeiramente helicoidal, xa moi lonxe do rigorismo
nas fórmulas de tempos pasados. Tense que suplir un i no
remate da palabra Constanti da quinta liña.

Interpretación

Imp(eratori) [d]omino nostro
Fla[vio] Constantio Max[imo]

vic[tori] nob(ilissimo) triumphatori aug
ust[o] divi Constantini Maximi fi
lio divorum Flavi Con[s]tantii et

Valeri Maximiani nepoti Clau
di pronepoti

Dedicado ó noso señor o emperador Flavio Constantio Máximo
augusto, vencedor e nobilísimo triunfador, fillo do divino
Constantino Máximo, neto e bisneto dos divinos Valerio
Maximiano e Claudio.

180.- Dubidoso
(Candemil, Vila Nova de Cerveira)

Características externas
Descuberto en Candemil no ano 1983 medio enterrado

na beira da estrada que conduce á súa igrexa parroquial.
Obsérvanse indicios de letras que puideran transcribirse
IMPE, aínda que parecen modernas.

Bibliografía
Araújo, Os miliários..., 236.

Anotacións
Moi dubidoso xa que a inscrición que presenta é moder-

na e, ademais, encóntrase moi desprazado da zona por
onde pasaba a vía. Nembargantes, atendendo ó diámetro e
modelado exterior, non dubidariamos en dalo como miliario,
pertencente á vía XIX ou a unha secundaria, aínda sen
definir.

a: 50 cm.  Ø: 40 cm. 
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVI

a: 230 cm. Ø: 63 cm. l: 8 >13 cm.

Características externas
Foi dado a coñecer no ano 1883 por Martins Sarmento e

posteriormente reutilizado como columna no pórtico da
capela de S. Bartolomeu, xunto cos outros miliarios,  no seu
momento xa mencionados. Por este motivo, no ano 1973
engadíuselle unha zapata de cemento de 16 cm de altura
para igualalo co de Magnencio e así poder servir de sopor-
te para o teito do templo.

Cilindro íntegro de granito de gran medio, en moi bo
estado de conservación, con base cuadrangular de susten-
tación.

Inscrición completa, con inclinación predominante cara á
dereita e un epígrafe distribuído en seis liñas.

Bibliografía
Sarmento, Inscrición..., 58-59, 105 (Dispersos, 176);

CIL, II, sup. nº. 6226; Capela, Miliários..., 111; Brochado de
Almeida, A rede..., 147; Santos, Miliários..., 8; Araújo, Os
miliários..., 217; Matos da Silva/Marín, A IV vía..., 69-70.

181.- Nerva
(Monte das Contenças, Valença do Minho)
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182.- Constancio II
(Chamosinhos, S. Pedro da Torre, Valença do Minho)

Características externas
Segundo Figueiredo da Guerra

“No concelho de Vila Nova de
Cerveira, no lugar de Chamazinhos, hoje de Valença, havia
um marco a limitar os montados baldios, mas un propietário

de Sao Pedro da Torre, aproveitou-o para suporte da varan-
da da casa, sendo adquirido en 1909 para o Museu Etno-
gráfico de Belém...”. Actualmente consérvase no Museu
Nacional de Etnografia e Arqueologia de Belém (Lisboa), co
número de inventario E-5210.

Interpretación Anotacións
Miliario de Nerva datado no ano 97 d.C. Loxicamente, e

dado o seu curto reinado, as dedicatorias a este emperador
son escasísimas. Nembargantes, constitúe o primeiro sínto-
ma alterador da ausencia total de exemplares datables en
época flavia. É posible que a vía se acabase de construír
cos xulios-claudios, permanecese en bo estado cos flavios
e necesitase xa con Nerva os primeiros arranxos.  

Marca a milla 36 dende Braga, polo que o seu lugar ori-
xinario debería de estar arredor do Monte das Contenças,
xa no concello de Valença do Minho.

Nótese ab, por a, como acostuma ser normal na expre-
sión ab Bracara.

Imperator · Nerv[a].
caesar aug(ustus)

p(ontifex) · m(aximus) · trib(unicia) pot(estate)
p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) III

ab Bracara
m(ilia) p(assuum) XXXVI

O emperador Nerva césar augusto, pontífice máximo, investido
coa tribunicia potestade, sendo pai da patria e cónsul por tercei-
ra vez. Arranxou a milla 36 dende Bracara Agusta.

a:233 cm. Ø: 45 cm.
l: 6>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVII

a. 97 d.C.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

310

Cilindro de granito de gran groso, fragmentado na  parte
superior. Conserva tocón cuadrangular de 43 cm. A inscri-
ción é complexa, dado que falta o inicio.

Bibliografía
Figueiredo da Guerra, Per loca..., 42; Brochado de

Almeida, A rede..., 123; Araújo, Os miliários..., 239. Ninguén
arriscou lectura.

Anotacións
Considérase que estaría desprazado da súa posición

orixinal, que coincidiría, con toda probabilidade, preto da
capela de S. Miguel de Fontoura, onde se situaría a milla 37
dende Braga. Errónea reiteración Constantio.

Dedicado a Constancio II e datado entre o 337-361 d.C.

Interpretación

INTER MILLIAS XXXVIII-XLI

183.- Anepígrafe
(S. Julião do Freixo, Valença do Minho)

Características externas
Columna descuberta en 1979 durante o baleiramento

dun soar, no Largo da Feira, en S. Julião do Freixo. Na
actualidade atópase no adro da igrexa dos Terceiros, na vila
de Ponte de Lima, actual sede do Instituto Limiano.

Trátase dun cilindro de granito de gran groso, mal ali-
sado, sucado, ademais, por frecuentes fendas e esmoucas.
Non posúe vestixios de letras, polo que coidamos que é
anepígrafe. 

Bibliografía
Xornal Cardeal Saraiva, nº. 14, dec. 1979; Araújo, Os

miliários..., 238.

Anotacións
Resulta difícil asinalo a unha milla concreta polo que o

tramo que se lle atribúe para a súa localización orixinaria,
entre as millas 37 e 41, resulta o máis adecuado.

a: 173 cm. Ø: 36>42 cm.

[Imp(eratori) caes(ari) 
d(omino) n(ostro) F]lavio

Iul(i)o Con[s]
{t[a]n}tantio
Maximo vi.

ctori triumph
[a]tori aug(usti) C(aesaris) divi

Con(s)tantini
Maximi filio

Claudi prone[p(oti)]
XXXVII

Dedicado ó césar emperador, noso señor, Flavio Julio Constantio
Máximo, vencedor e triunfador, fillo do divino augusto césar Cons-
tantino Máximo e bisneto de Claudio. Milla 37 dende Braga.
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184.- Claudio
(Arinhos, Valença do Minho)

a: 201 cm. Ø: 60 cm. l: 8>10 cm.

Características externas
Localizado en 1680 no lugar de Arinhos ou Lojas, preto

do río Minho, dende onde foi transportado ata Valença do
Minho. Hoxe en día consérvase no castelo.

Cilindro de granito de gran fino, ben traballado e en bo
estado de conservación, presenta completa a inscrición,
que se distribúe en seis liñas.

Bibliografía
Argote, Memórias..., II, 612; CIL, II, nº. 4875; Capela,

Miliários..., 98; Brochado de Almeida, A rede..., 147; Araújo,
Os miliários.., 240-244.

Anotacións
Dedicado a Claudio e datado no 43 d.C.

Marca a milla 42 dende Braga, unha antes da mansión de
Tude. Trátase dun dos miliarios máis perfectos da vía.
Coidamos que neste tempo aínda non se rematara a cons-
trucción da ruta; de aí a traducción do epígrafe. Regravado.

Interpretación

Ti(berius) · Claudius · caesar
aug(ustus) · germanicus

pontifex · max(imus) · imp(erator) · V
co(n)s(ul) · III · trib(unicia) · potest(ate)

III · p(ater) · p(atriae) · Braca[ra]
XLII

O césar augusto Tiberio Claudio, xermánico, pontífice máximo,
coa terceira potestade tribunicia, a quinta imperatoria e a tercei-
ra consular, pai da patria. Construíu a milla 42 dende Braga.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XLII

a. 43 d.C.
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185.- Anepígrafe
(Lojas, Valença do Minho)

Características externas
Columna descuberta en 1963, no lugar de Lojas, a pou-

cos metros do río Miño, na beira da chamada “Estrada do
Cais”. Araujo considera que estaría, xunto co miliario ante-
rior, dedicado a Claudio.

Cilindro anepígrafe de granito de gran fino, ben executa-
do e partido en dous fragmentos. Base cuadrangular.

Consérvase hoxe en día nos xardíns da Junta Autónoma
das Estradas de Viana do Castelo.

Bibliografía
Roteiro de Viana, nº. especial 1963; Araújo, Os miliá-

rios..., 245-246.

Anotacións
Abrigamos serias dúbidas sobre a natureza miliaria

desta columna. En calquera caso, o resalte da base está
lonxe de parecerse ós característicos tocos que adoitan
posuír na base outros exemplares. Sen vestixio de letras.

a: 210 cm. Ø: 40 cm.
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186.- Decio
(Santa Eufemia, Tui)

a:128 cm. Ø: 58x35 cm. l: 9 cm.

Características externas
Descuberto no século XIX por un veciño de Santa

Eufemia, a medio metro de profundidade e fincado vertical-
mente. Actualmente atópase depositado no Museo Pro-
vincial de Pontevedra.

Columna de granito branco de gran groso, cortado por
dous dos seus lados, acadando, deste xeito, fisionomía rec-
tangular. Esta reforma mutiloulle a inscrición, tanto no co-
mezo como na zona central. Epígrafe parcialmente conser-
vado e con letras bastante profundas, feito que facilita a súa
lectura.

Bibliografía
Fernández de la Granja, Recuerdos..., 91-92; BRAH, 2,

1882-83, 170; CIL, II, sup. nº. 6229; IRG, III, nº. 7; Filguei-
ra/García, La carta..., 196; Pérez/Acuña, Tude..., 871-890.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Decio datado no ano 250-251 d.C.

Posiblemente corresponde á milla 43 dende Braga, coin-
cidindo coa localización da mansión Tude.

[I]mp(eratori) · cae[s(ari)]. .
C(aio) · Mes[io].

Q(uinto) · Tra[iano De]cio.
[i]nvic[to p(io) f(elici)]             
aug(usto) p[ont(ifici)]

max(imo) · [trib(unicia)
p]ot(estate) · III [imp(eratori)

III c]o[(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)
Q(uinto) Herennio Et]rus[cio nob(ilissimo) caes(ari)]. . .

Dedicado ó césar emperador, Gaio Mesio Quinto Traxano
Decio, invicto, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, coa tercei-
ra tribunicia potestade, a terceira imperatoria e a segunda consu-
lar, pai da patria; sendo, ó mesmo tempo, Herenio Etruscio césar
nobilísimo.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XLIII

a. 251 d.C.
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187.- Anepígrafe
(Santa Eufemia, Tui)

Características externas
Fragmento de miliario dado a coñecer en 1852 por Ávila

y La Cueva como procedente de Santa Eufemia, “fincado e
sobresaíndo da terra pouco máis de media vara”. Na actua-
lidade atópase depositado no Museo Provincial de Ponte-
vedra.

Fragmento de fuste de granito de gran fino, ben cilindra-
do. Sen vestixios de letras.

Bibliografía
Ávila y La Cueva, Historia..., 16; IRG, III, nº. 57; Fil-

gueira/García, La carta..., 196; Pérez/Acuña, Tude..., 871-
890.

Anotacións
Ávila y La Cueva consideraba que a parte non conser-

vada tería unha inscrición similar á do de Valença do Minho
e, polo tanto, estaría dedicado a Claudio, aínda que mar-
cando unha milla máis, a 43.

Xunto co miliario anterior, contribúe a confirma-la milla
43 en Tui, coincidindo cos datos fornecidos polo Itinerario
de Antonino.

a: 81 cm. Ø: 36 cm.

A BRACARA AUGUSTA INTER MILLIAS XLIII-LVIII

188.- Miliario dubidoso
(Santa Eulalia de Mos, Mos)

Características externas
Segundo Filgueira Valverde e García Alén, no Museo de

Pontevedra existía unha nota manuscrita de Sampedro y
Folgar (Col. Sampedro C. 72) onde se dicía que entre o
lugar de Cabaleiros e Mos existiu un miliario que foi apro-
veitado para as obras de mellora dun antigo camiño. 

Non se coñece o seu paradoiro actual.

Bibliografía
Filgueira/García, La carta..., 191.

Anotacións
Consultada a colección Sampedro do Museo Provincial

de Pontevedra, non demos coa devandita nota manuscrita,
polo que non podemos achegar máis información sobre
este posible miliario, como serían as súas medidas exactas
ou se tiña ou non inscrición.



Capítulo IV — Corpus de inscricións viarias

315

Características
externas

Columna dada a
coñecer arredor de

1898, moi preto da ermida de Santiaguiño das Antas, na
beira da estrada vella de Redondela. Servía de marco divi-
sorio entre os concellos de Redondela e Mos.

Cilindro de granito de gran groso, coa superficie moi
desgastada, ademais de numerosas fendas e esmoucas.
Ampla gama de cruces e coviñas por toda a superficie do
cilindro xa que para as xentes do lugar tivo sempre un valor
sacro.

Dámo-las medidas do que hoxe está á vista, aínda que
hai que ter en conta que Sampedro chegou a rexistar 2,25
m de altura. 

A inscrición desapareceu na súa totalidade, observándo-
se soamente un d moi degradado na parte superior.

Bibliografía
Sampedro, Vías..., 15-16; Piñeiro, Puenteareas, 20; Fil-

gueira/García, La carta..., 192-193; Taboada, O culto..., 27;
Soto/Vidal, Encol..., 173-176.

Anotacións
O único autor que ofrece unha lectura deste miliario é

Piñeiro en 1941, considerándoo de Adriano: IMP · C....Es.
TRA....NO / ....EDR......ANO · AV.... / PONT.......F · MAX.... /
Trib...OTES....H / COS · III · P · P · A · T · / M · P · XVIII

Consideramos que a lectura que realizou este autor non
se axusta á realidade xa que, anteriormente, Sampedro dei-
xara constancia da perda da inscrición. Con toda probabili-
dade, Piñeiro copiou literalmente o epígrafe do miliario ato-
pado en Padrón (Redondela), modificando o número de
millas a Tude nunha máis.

De feito, trátase da representación dun falo, destacando
na decoración da súa superficie multitude de cruces latinas
gravadas en veces sucesivas, o que está en consonancia
coa función terminal que tradicionalmente desempeñou. En
resumo, non dubidamos de que o presente cilindro fora no
seu momento un miliario, como por outra parte aconsella o
topónimo Antas, que corresponde a este lugar. Nembar-
gantes, posiblemente foi desprazado lixeiramente dende a
súa primitiva localización, a ermida de Santiaguiño, ata o
límite entre as entidades territoriais antes mencionadas.  

a: 150 cm. Ø: 60 cm.

189.- Anepígrafe
(Guizán, Mos)

A BRACARA AUGUSTA M.P. LVIII
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190.- Adriano
(Padrón, Saxamonde, Redondela)

a: 290 cm. Ø: 70 cm. l: 10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LX - A TUDE M.P. XVII

Características externas
Descuberto no ano 1877, está dividido en 4 anacos,  froi-

to da súa reutilización como postes de videira. Dous destes
anacos foron localizados no lugar de Padrón, parroquia de
Saxamonde, e os outros dous na parroquia limítrofe de S.
Mamede de Quintela. Na actualidade atópase depositado
no Museo Provincial de Pontevedra.

Bloque de granito de gran groso, partido en 4 fragmen-
tos, que encaixan bastante ben entre si, pese ó cal a inscri-
ción aparece bastante mutilada. Epígrafe distribuído en seis
liñas, con letras que se conservan en perfecto estado, dada
a profundidade da súa gravación.

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., II, 81; EE, IX, nº. 418; IRG,

III, nº. 3; Filgueira/García, La carta..., 192.

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) · Tra[ia]no.
Hadriano au[g(usto)].

pontif(ifici) max(imo) ·
trib(unicia) potest(ate) [XVI]II. .

co(n)s(suli) III p(atri) p(atriae) a Tu(de).
m(ilia) p(assuum) XVII

Dedicado ó emperador césar augusto Traxano Adriano, pontífi-
ce máximo, coa 18 tribunicia potestade e a terceira consular, pai
da patria. 17 millas dende Tude.

a. 133 d.C.
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Características
externas

Columna localizada
pola Sociedade Arqueo-
lóxica de Pontevedra no
ano 1896, servindo de
soporte a unha mesa de
pedra situada a carón

da igrexa parroquial de S. Mamede de Quintela. Consér-
vase no Museo Provincial de Pontevedra.

Fragmento superior dun cilindro de granito claro de gran
fino, ben executado. Presenta numerosas esmoucas na
parte superior, ofrecendo a cara culminante forma cuadran-
gular cun burato no centro, indicio da correspondente reuti-
lización.

A inscrición desenvólvese en cinco liñas, presentando
unha lectura fácil, posto que posúe letras profundamente
gravadas. 

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., 90; IRG, III, nº. 14; Filgueira/

García, La carta..., 192; Caamaño, Los miliarios..., 405-416.

Interpretación

Anotacións
Datable entre os anos 350 e 353 d.C., nos que Decencio

exerce o seu mandato imperial.

Dada a súa situación, corresponderíase coa milla
seguinte á do miliario de Padrón, é dicir, a milla 61 dende
Braga.

D(omino) · n(ostro)
Magno

Decentio
caesar(i)
victor(i)

Dedicado ó noso señor Magno Decentio, césar victorioso.

191.- Decencio
(S. Mamede de Quintela, Redondela)

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXI

a: 79 cm. Ø: 35 l: 10>12 cm.

Anotacións
Datado no ano 134 d.C., marcaba a milla 17 dende a

mansión de Tude. Redundante nexo ae en Caees.

Xa comprobamos, nalgún miliario anterior, que Tude foi
considerado como caput viae, o que de novo se confirma con

este outro exemplar de Adriano. Ademais, en tempos deste

emperador, Tude converteuse, de feito, no Forum Groviorum,

relegando a un segundo lugar en importancia á vella caput

civitatis, Abobriga (Citania de Sta. Tegra). Hai que salientar,

en fin, o topónimo Padrón na localización deste miliario.

( (
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Características externas
Columna descuberta nos

finais do século XIX, no lugar
coñecido como Sobreiro, pre-
to do mar, no barrio de Outeiro
das Penas, durante  a cons-
trucción do ferrocarril Redon-
dela-Pontevedra. Hoxe atópa-
se depositado no Museo Pro-
vincial de Pontevedra.

Exemplar íntegro de granito branco de gran groso, ben
cilindrado, aínda que o seu diámetro estréitase cara á parte
inferior. Non sabemos se posuía toco para encaixar, debido
a que mantén oculto o extremo inferior. 

Inscrición que se desenvolve en cinco liñas, con letras
gravadas en profundidade, aínda que algo rudas.

Bibliografía
Sampedro, Documentos.., 85; IRG, III, nº. 8; Filgueira/

García, La carta..., 192.

Interpretación

Anotacións
Corresponde ó reinado de Numeriano, que se data entre

o 283 e o 284 d.C.

A fórmula empregada resulta bastante heterodoxa, so-
bre todo con ese pio, felici, fóra de lugar. Convén resalta-la
paleografía de certas letras como o G de augusto, con trazo
colgante, esencial para efectuar determinadas datacións de
ámbito cronolóxico tardío.

A BRACARA AUGUSTA, INTER MILLIAS LXII ET LXV

192.- Numeriano
(Outeiro das Penas, Cesantes, Redondela)

a: 215 cm.  Ø: 65 cm. l: 9>11 cm.

Imp(eratori) · ca(esari) · p(io) f(elici).
Numeri

ano
invicto

aug(usto)

Dedicado ó césar emperador Numeriano, pío, féliz, invicto
augusto.
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Características externas
Descuberto a finais do sé-

culo XIX na beira da portada
principal da igrexa parroquial
de Santiago de Arcade, atópa-
se actualmente depositado no
Museo Provincial de Ponte-
vedra.

Bloque de granito de gran groso, de forma algo irregular,
completo, agás algunhas esmoucas na parte superior. 

O epígrafe presenta unha lectura complexa debido ó
seu mal estado de conservación, descubríndose claramen-
te algunhas letras e, sobre todo, o número de milla, feito, de
verdade, transcendental para a mensuración da vía.

193.- Anepígrafe
(Outeiro das Penas, Cesantes, Redondela)

Características externas
Localizado en 1975 na mesma leira que o do número

anterior, ó facer un pequeno desmonte e a case un metro
de profundidade.

Atópase actualmente na chamada “Casa da Torre”, que
funciona como pousada de peregrinos na vila de Re-
dondela.

Parte inferior dun fuste de granito de gran groso, ben
cilindrado e con tocón. 

Bibliografía
Orge Quinteiro, Os miliarios..., 21-22.

Anotacións
Con toda seguridade áchabase, xunto co anterior, mar-

cando unha milla, aínda que non atinamos a determinar cal
podería ser.

a: 155 cm. Ø: 55 cm.

194.- Caracalla
(Arcade, Soutomaior)

a: 230 cm. Ø: 55 cm. l: 7 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXVI
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Bibliografía
Sampedro, Documentos..., 77 e 176; EE, IX, nº. 419;

IRG, III, nº. 4; Filgueira/García, La carta..., 193.

Anotacións
Atribuíble a Caracalla e datado no ano 213 d.C.

Marca a milla 66 dende Braga, un dato de grande inte-
rese xa que é o derradeiro valor numérico sinalado dende
Braga. De aí que o límite entre o conventus bracarensis e o
lucensis debería atoparse preto, atendendo, ó mesmo
tempo, ás distancias que se sinalan un pouco máis ó norte
dende Lugo.

Interpretación
Interpretación, a partir da lectura do IRG, III, nº. 4:

Imp(eratori) caes(ari) · [divi] Severi pi(i) fil(io) ·. . . . . . . . . . . . . . . ...
divi M(arci) · Antonini nep(oti) · di. . . . . . . . . . . . . . . ..

vi Antonini pii pronep(oti) di.. . . . . . . . . ... . . . . . . ..
vi [H]adriani pronepot(i) · di.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
vi Traiani part(h)ic(i) et divi.. . . . . . . . . . . . .. . . . .

[Nervae] adnepot(i) · M(arco) · Aur(elio) · Anton(ino) ·. . . . . . . . . . . . . . . .
[p(io) fel(ici)] aug(usto) · part[h]ico · max(imo) · [brit(anico)]. . . . . . . . . .

max(imo) · germanico. . . . . . . . . . . .
max(imo) · ponti(fici) · max(imo) · tri[b(unicia)] · pot(estate). . . . . . . . . . . ... . . .

XVII [i]mp(eratori) III co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) [proco(n)s(uli)]. . . . . . . . . . .
[a] B(racara) · m(ilia) · p(assuum) · LXVI.

Dedicado ó emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino Severo pío, neto
do divino Marco Antonino, bisneto do divino Antonino Pío, trineto do divino
Adriano, tetraneto do divino Traxano Pártico e do divino Nerva; pío, feliz,
augusto, pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífice máxi-
mo, coa potestade tribunicia pola 17ª vez, a imperatoria pola 3ª e a consular pola
cuarta, pai da patria e procónsul. Milla 66 dende Bracara Augusta.

195.- Adriano
(Vilaboa)

a: 270 cm. Ø: 55 cm. l: 8>10 cm.

A LUCO AUGUSTI M.P. CIII ?

a. 213 d.C.
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Características externas
Exhumado no ano 1806, ó face-lo Camiño Real entre

Ponte Valga e Ponte Sampaio, preto do río Ulló, afluente do
Verdugo. Áchase actualmente depositado no Museo Provin-
cial de Pontevedra.

Columna de granito branco de gran groso, ben cilindra-
do, con leve ensanchamento do seu diámetro cara á meta-
de inferior. Non sabemos se tiña base xa que actualmente
se atopa fincado.

Presenta una inscrición ben conservada, distribuída en
seis liñas, con letras gravadas profundamente, o que facili-
ta a súa lectura, excepto o número de millas, que desapa-
receu. O epígrafe sitúase na metade superior da pedra.

Bibliografía
Gónzalez, Descripción..., 28-29; Fita/Férnandez,

Recuerdos..., 21; Murguía, Historia..., II, 556; CIL, II, sup.
nº. 6231; Sampedro, Documentos..., II, 76; IRG, III, nº. 2;
Filgueira/García, La carta…, 188.

Interpretación

Anotacións
Cilindro de Adriano que se data no 134 d.C.

Podemos calcula-la milla que marcaba, dende Lugo, en
función do miliario exhumado na Ponte do Burgo da cidade
de Pontevedra, que marca 96 millas, xa que a distancia
dende esa cidade ata a zona onde apareceu  o miliario que
estamos a estudiar é de, máis ou menos, 10/11 km, que
equivalen aproximadamente a unhas 7 millas máis, é dicir,
este miliario marcaría a milla 103 dende Lugo.

A columna posúe unha grande importancia porque é o
primeiro miliario que marca as distancias dende Lucus
Augusti, e polo tanto xa dentro do territorio do Conventus
Lucensis.  Tendo en conta que o anterior marcaba a Bracara
Augusta e considerando que se trata de dúas millas conti-
guas, permítenos pensar que o límite entre o convento xurí-
dico bracarense e o lucense situaríase nalgún punto entre
estes dous miliarios, sendo o único accidente xeográfico
relevante a foz e curso inferior do río Verdugo, que desauga
directamente na ría de Vigo.

Fornece, polo tanto, este cilindro datos esenciais para a
delimitación dos ámbitos políticos dos conventos xurídicos
de Lucus e Bracara e, quizais, tamén dos territorios de
Cileni e Helleni, aínda que este é un problema que cómpre
tratar demoradamente.

Imp(erator) · caes(ar) · divi · Tra
iani · Parthici · fil(ius) · divi ·

Nervae nepos · Traianus ·
Hadrianus · aug(ustus) · p(ater) · p(atriae) · pont(ifex) ·

max(imus) · tri[b(unicia) pot(estate)] XVIII · co(n)s(ul) III
a · L(uco) · Aug(usti) · m(ilia) [p(assuum) CIII].

O emperador césar augusto Traxano Adriano, pai da patria, pon-
tífice máximo, desempeñando a décimo oitava tribunicia potes-
tade e o terceiro consulado, fillo do divino Traxano Pártico, neto
do divino Nerva. Milla 103 dende Lucus Augusti. 

a. 133 d.C.
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196.- Carino
(Paredes, Vilaboa)

a: 255 cm. Ø: 60 cm. l: 10>14 cm.

A LUCO AUGUSTI INTER MILLIAS CV ET XCVIII

Características externas
Descuberto nos finais do século XIX durante a cons-

trucción da estrada entre Ponte Valga e Ponte Sampaio,
sen que se coñeza o lugar exacto do achado, aínda que
algúns autores defenden a súa localización en Paredes
(Vilaboa). Consérvase no Museo Provincial de Pontevedra.

Fuste cilíndrico completo, de granito claro de gran groso,
ben executado aínda que se vai estreitando algo cara a parte
inferior. Non sabemos se tiña ou non base xa que se acha
fincado na terra actualmente. A inscrición desenvólvese en
seis liñas, atopándose íntegra e ben conservada.

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., II, 86; IRG, III, nº. 9; Álvarez

Limeses, Geografía..., XII, 60; Filgueira/García, La carta..., 188.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Carino, no ano 283 d.C., cando compartía, co-

mo augusto, o imperio co seu pai. Erro na sigla de M(arco),
en realidade Man(nio).

Imp(eratori) caes(ari) · M(arco)

Aur(elio) · Carino

p(io) · f(elici) invic(to) aug(usto)

p(ontifici) · ma(ximo) · t(ribunicia) · p(otestate) · p(atri) · p(atriae) · cons(uli)

p(ro) · cons(uli)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Carino, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo, coa tribunicia potestade, pai
da patria, cónsul e…

(

(
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197.- Valerio Severo
(Paredes, Vilaboa)

a: 250 cm. Ø: 43>47 cm. l: 8>12 cm.

Características externas
Mesmas circunstancias de achado e conservación que o

miliario anterior.

Columna irregular de granito claro de gran groso, moi
mal cilindrado en toda a súa superficie. Está completo, sal-
vo algún estrago na parte superior.

A inscrición é sinxela, desenvólvese en tres liñas. As le-
tras atópanse ben conservadas e coidadosamente gravadas.

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., II, 87; IRG, III, nº. 10; Álva-

rez Limeses, Geografía..., XII, 60; Filgueira/García, La
carta..., 188; Caamaño, Los miliarios..., 411.

Interpretación

Anotacións
Dedicado ó tetrarca Flavio Severo e datado no 305 d.C.,

ano do seu cesarato.

Caio · Valerio
Severo ca

es(ari)

Dedicado ó césar Caio Valerio Severo.
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198.- Licinio
(Paredes, Vilaboa)

a: 235 cm. Ø: 55>60 cm.
l: 8>12 cm.

Características externas
Mesmas circunstancias de achado e conservación que

os dous miliarios anteriores.

Tambor de granito branco de gran groso. Presenta un
rebaixe na parte superior duns 10 cm, así como erosións
diversas no sector medio do fuste.

A inscrición desenvólvese en tres liñas, aparecendo repi-
cada no sector central, polo que aparece cortada en dúas.
As letras conservadas son de lectura fácil dado que apare-
cen ben gravadas.

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., II, 89; IRG, III, nº. 12; Álva-

rez Limeses, Geografía..., XII, 60; Filgueira/García, La
carta..., 188; Caamaño, Los miliarios..., 412.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Licinio datado entre o 308 e o 324 d.C. A súa

procedencia, igual á dos dous anteriores, confirma a exis-
tencia de milla neste lugar.

Imp(eratori) · [caes(ari) · C(aio) V]alerio.
Licin[io · Licin]iano

p(io) · f(elici) inv[icto aug(usto)] co(nsuli).

Dedicado ó césar emperador Caio Valerio Licinio Liciniano, pío,
feliz, invicto, augusto, cónsul...
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Características externas
Descuberto a finais do século

XIX preto da chamada Ponte do
Couto, nas aforas da cidade de
Pontevedra, por mor das obras
do ferrocarril. Consérvase no
Museo Provincial de Pontevedra.

Columna completa de gra-
nito de gran fino, ben cilindrada.
Non sabemos se tiña toco, xa
que se atopa fincada.

Presenta unha inscrición coidadosamente gravada e moi
ben conservada, que se desenvolve en doce liñas, para
rematar en forma de espiral, cubrindo toda a superficie da
pedra.

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., II, 85; EE, IX, nº. 420; IRG,

III, nº. 6; Filgueira/García, La carta..., 192.

Anotacións
Dedicado a Maximino e Máximo e datado entre o ano

235 e o 238 d.C.

Fito viario, que pola súa situación, tan próxima á cidade
de Pontevedra, fainos pensar que podería estar marcando
a milla 97 desde Lucus Augusti.

En canto á inscrición, sorprenden as siglas D · E da liña
seis, que seguen á tribunicia potestade e que non sabemos
como traducir.

Interpretación 

199.- Maximino e Máximo
(A Ponte do Couto, Pontevedra)

a: 295 cm. Ø: 48 cm.
l: 6>8 cm.

Imp(erator) · caes(ar) · C(aius) · Iul(ius) · V(erus) · Ma
xsiminus · pius · felix

aug(ustus) · ger(manicus) · max(imus) · dacicus
max(imus) · sarmaticus max(imus)

pontifex · max(imus) · trib(uniciae) · pot
estatis · D · E · imp(erator) · VII · pater

patriae · cons(ul) · procon(sul)
et · C(aius) · Iul(ius) · V(erus) · Maximus

nobilissimus · caes(ar) · germ(anicus)
max(imus) · dac(icus) · max(imus) · sarm(aticus) · max(imus)

princeps · iu(v)entutis · fil(ius) · d(omini) · n(ostri) ·
imp(eratoris) · C(aii) · Iul(ii) · V(eri) · Maximini · p(ius) · fel(ix) ·

aug(ustus) · vias et pontes tempore vetustatis
conlapsos · restituerunt curante ·

Q(uinto) · Decio · leg(ato) · propraetore

O césar emperador augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo,
coa potestade tribunicia ?,  a imperatoria pola sétima vez, pai da patria,
cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da
xuventude, fillo do noso señor o emperador Gaio Xulio Vero Maximino,
pío, feliz, augusto. Mandaron reface-las vías e pontes deterioradas polo
paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio, legado propretor.

A LUCO AUGUSTI M.P. LXXXXVII

(

(

a. 238 d.C.
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Características externas
Miliario descuberto no

ano 1988 na praza de Valen-
tín García Escudero, na cida-
de de Pontevedra, preto da
Ponte do Burgo e a catro me-
tros de profundidade con res-
pecto á rasante da rúa actual.
Consérvase no Museo Pro-
vincial de Pontevedra.

Miliario completo de gra-
nito de gran fino, ben cilin-

drado, con base cuadrangular. Presenta un bo estado de
conservación, aínda que tanto o soporte como o epígrafe
atópanse afectados pola acción do salitre do mar. 

Presenta unha inscrición sen complicacións, situándose
na parte superior da columna e desenvolvéndose en oito
liñas, con letras gravadas con profundidade, o cal permite
unha lectura fácil.

Bibliografía
De la Peña, Turoqua..., 391-401; De la Peña, Ponte...,

219-222; De la Peña, Consideraciones..., 217-243.

Interpretación

Anotacións
Está dedicado a Adriano e datado no 133 d.C.

Marca a milla 96 dende Lugo. A súa localización, pese a
que, no noso entender e debido ás razóns xa expresadas,
non se atopa in situ,  permite defende-la teoría da situación
da mansión Turoqua, mencionada no Itinerario de Antonino,
na actual cidade de Pontevedra, en concreto nos arredores
da cabeceira meridional da Ponte do Burgo. A transcenden-
cia deste achado é manifesta con vistas á mensuración da
vía e o establecemnto das respectivas mansións.

Imp(erator) · caes(ar) · divi · Trai
aiani · Parthici · fil(ius)

divi · Nervae · nepos
Traianus Hadria

nus · aug(ustus) · p(ater) · p(atriae) · pont(ifex)
max(imus) · trib(unicia) · pot(estate) · XVIII

co(n)s(ul) · III · a L(uco) · Aug(usti) · m(ilia) · p(assuum)
LXXXXVI

O emperador césar augusto Traxano Adriano, pai da patria, pon-
tífice máximo, coa tribunicia potestade pola décimo oitava vez e
a consular pola terceira, fillo do divino Traxano Pártico e neto do
divino Nerva. 95 millas dende Lucus Augusti.

200.- Adriano
(Ponte do Burgo, Pontevedra)

a: 257 cm. Ø: 55 cm. l: 9 cm.

A LUCO AUGUSTI M.P. LXXXXVI

(

a. 133 d.C.
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201.- Adriano
(Pontevedra)

a: 62 cm. Ø: 60 cm. l: 8>9 cm.

Características externas
Miliario dado a coñecer por Martín Sarmiento en 1762,

como procedente do lugar da Almuíña (Pontevedra), onde
se achaba reutilizado como pedra de lagar. Hoxe atópase
depositado no Museo Provincial de Pontevedra.

Fragmento de miliario de granito de gran groso que  pre-
senta numerosas esmoucas e algunha fenda relacionada
coa súa reutilización. A pesar de ser un pequeno resto do
miliario orixinario, a inscrición case se conserva enteira,
desenvólvese en cinco liñas, só mostra algunha deficiencia
na primeira. As letras conservadas aparecen ben gravadas,
o que permite a súa fácil lectura.

Bibliografía
Sarmiento, Cartas....; Flórez, España..., XIX, 6; Ceán,

Sumario.., 221; González, Descripción..., 24; CIL, II, 4877;
CIL, II, sup. 6231; Barros, Antigüedades..., 163;
Fita/Fernández, Recuerdos..., 21; Murguía, Historia..., II,
556; Gónzalez, Historia..., 9; Sampedro, Documentos..., 79-
80;  Blázquez, Vía..., 21; IRG, III, nº. 1.

Interpretación

Anotacións
Esta dedicatoria a Adriano data do ano 133 d.C., cando de-

senvolve este emperador o seu décimo oitavo poder tribunicio.

Por outra parte, este miliario da Almuíña ten unha historia
moi confusa, con numerosas versións no seu relato, bara-
llándose incluso a existencia de dous miliarios neste lugar
(recóllese un no CIL, II, 4877, marcando 95 millas dende
Lugo, e outro no CIL, II, sup. 6230, marcando 45 dende
Braga). Unha vez estudiada toda a historiografía do miliario
chegamos á conclusión de que neste lugar só existiu un
miliario, que é o que se atopa hoxe depositado no Museo
Provincial de Pontevedra, marcando a milla 95 dende Lugo. 

[Imp(erator) caes(ar)] Traianus Ha[d]. . . . . . . . . .
rianus · aug(ustus) · p(ater) · p(atriae) · po.

nt(ifex) max(imus) · trib(unicia) · pot(estate)
XVIII co(n)s(ul) · III · a · L(uco) Aug(usti)

m(ilia) · p(assuum) · LXXXXV.

O emperador césar augusto Traxano Adriano, pai da patria, pon-
tífice máximo, coa décimo oitava tribunicia potestade e a tercei-
ra consular. 95 millas dende Lucus Augusti.

A LUCO AUGUSTI M.P. LXXXXV

a. 133 d.C.
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Características externas
Dado a coñecer no ano 1955 como procedente da parro-

quia de Santa María de Alba (Pontevedra), onde se atopa-
ba reutilizado como xamba dunha entrada. Non se coñece
o lugar exacto do seu achado. Consérvase no Museo
Provincial de Pontevedra. 

Columna de granito de gran groso, bastante mutilada, xa
que só presenta unha cara semicircular, que é onde se con-
serva parte da inscrición. Tamén aparece unha cruz nun
lateral, símbolo da súa cristianización.

O epígrafe transmitido desenvólvese en dez liñas, mostra
díficil lectura xa que as letras se atopan moi erosionadas.

Bibliografía
IRG, III, nº. 5; Filgueira/García, La carta..., 185.

202.- Caracalla
(Santa María de Alba, Pontevedra)

a: 200 cm. Ø: 50 cm. l: 6>7 cm.

A aparición, aparentemente in situ, do miliario da Ponte
do Burgo (Pontevedra) marcando a milla 96 dende Lugo
viría a demostrar que o miliario que estamos a estudiar non
podería te-lo seu lugar orixinario no lugar da Almuíña, dado

que está situado a 2 km ó sudoeste de Pontevedra, senón
que debería situarse nalgún punto, unha milla ó norte, da
actual Ponte do Burgo. E aínda que se atopase despraza-
do, a posición relativa orixinaria tería que manterse.

A LUCO AUGUSTI M.P. LXXXXIIII
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203.- Magnencio
(S. Vicente de Cerponzóns, Pontevedra)

A: 121 cm. Ø: 45 cm. l: 8>15 cm.

A LUCO AUGUSTI M.P. LXXXXIII

Interpretación Anotacións
Hai que facer mención da estraña grafía Auggg detecta-

da na cuarta liña comezando dende o final, que en rigor
habería que transcribir Auggg(ustis), referíndose a tres per-
sonaxes imperiais. Nembargantes, isto non é posible, polo
que temos que concluír que ou se quixo enfatiza-la titulatu-
ra de augusto coa significación de Auggg(ustisimo) e de aí
esa repetición múltiple do g ou, sinxelamente, trataríase dun
erro do lapicida.

Miliario de Caracalla datado no 213 d.C. 

Dada a súa situación nalgún punto da parroquia de Alba,
consideramos que este miliario debía de corresponderse
coa milla 94 dende Lugo.

[I]mp(eratori) caes(ari) di[vi Severi pii.
f]i[li]o divi Mar[ci Antonini nep(oti). . .

di]vi Anton[ini pii pronep(oti) di.
vi] Hadriani [adnep(oti) divi

Trai]ani Parth[ici et divi.
Nerva]e abnep(oti) M(arco) [Aur(elio) Antonino

p(io) f(elici)] auggg part(hico) [max(imo)
brit]t(annico) max(imo) ger[m(anico)] m[ax(imo)
pont]ifici max(imo) tr[ib(unicia) pot(estate) XVII

I]mp III co(n)s(uli) · IIII p(atri) p(atriae) [proco(n)s(uli)].

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino Pío, trineto do divino Hadriano, tetraneto do
divino Traxano Pártico e do divino Nerva; pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, coa décimo sétima potestade tribunicia, a terceira
imperatoria e a cuarta consular, pai da patria e procónsul. 

a. 213 d.C.
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Características externas
Publicado no ano 1955 como procedente da parroquia

de S. Vicente de Cerponzóns (Pontevedra), servindo de
columna no alpendre dunha granxa. Non se coñece o lugar
exacto do achado.

Miliario de granito claro de gran groso. Na parte superior
amosa un burato circular, que hai que relacionar cunha
posible reutilización. Presenta mutilado o sector da base.

A inscrición non está completa; fáltalle a primera liña e
amosa letras de diverso tamaño e ladeadas. 

Bibliografía
IRG, III, nº. 13; Caamaño, Los miliarios..., 414-415.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Magnencio datado entre o 350 e o 353 d.C.

Dado o seu lugar de aparición, debería de correspon-
derse coa milla 93 dende Lugo.

Hai que subliña-lo estraño rehi…, de rei publicae, e
tamén o estraño b de publicae, que fai pensar que podería
conte-lo o de nato da liña seguinte (ver calco e debuxo).

[D(omino) · n(ostro) Mag]
no · Mag

ne<n>tio pio
felici · au

gusto bono
re<h>i · publi

[c]ae nat[o]

Dedicado ó noso señor Magno Magnencio, pío, feliz, augusto,
nado para o ben da república.

a: 137 cm. Ø: 40 cm. l: 5>7 cm.

204.- Constantino I, o Magno
(Caldas de Reis)

A LUCO AUGUSTI M.P. LXXX?
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Características externas
Localizado a finais do século XIX na vila de Caldas de

Reis, servindo de columna do soportal dunha casa da rúa
Real. Actualmente atópase depositado no Museo Provincial
de Pontevedra.

Cipo de granito claro de gran fino, ben cilindrado, aínda
que se vai estreitando algo cara á parte inferior.

O epígrafe presenta unha moi mala conservación, coas
letras moi erosionadas, o que dificulta a súa interpretación.

Bibliografía
Sampedro, Documentos..., II, 86; IRG, III, nº. 11;

Filgueira/García, La carta..., 172; Caamaño, Los miliarios...,
412-413.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Constantino I (307-326 d.C.), marcaría posi-

blemente a milla 80 dende Lugo. Situaríase aquí a mansión
de Aquis Celenis do Itinerario de Antonino, que todos iden-
tifican coa vila de Caldas de Reis.

[Im]p(eratori) F[la].
vio Val[erio]

Constanti[no]
[i]n[victo].
[au]g[usto].

Dedicado ó emperador Flavio Valerio Constancio, invicto, augusto.

Características externas
Fragmento de ara votiva de granito, localizada no muro

do adro da igrexa de Santa María de Caldas de Reis. Moi

mutilada e desgastada, aparece recortada polos seus dous
lados, circunstancia que afectou gravemente á inscrición.
Actualmente consérvase no Museo de Pontevedra.

Bibliografía
Sampedro, Aras, nº. 8, 32; IRG, III, nº. 23; CIRG, II, nº. 75.

Interpretación

Anotacións
Resulta arriscado intenta-la reconstrucción dos nomina

do dedicante. O importante, nembargantes, son as divinda-
des mencionadas de natureza viaria. En todo caso, a súa
atribución á vía XIX parece evidente. 

205.-  Lares viais
(Caldas de Reis)

[---]REC[---]

[---]US · GE[---]

[la]ribu[s ---]

[v]ialib[us ---]

…dedicou este altar ós lares viais.

64 x 26 x 14 cm.  l: 4.5>6.5 cm.
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206.- Lares viais
(S. Xián de Requeixo, Pontecesures)

Características externas
Ara votiva de granito atopada no ano 1918 durante a de-

molición da capela de San Xián de Requeixo (Pontecesures),
xunto con outras tres inscricións, tamén de época romana.
Ata 1931 exhibiuse nas ruínas de San Domingos. Na actua-
lidade non se coñece o seu paradoiro. Non existen datos
sobre as dimensións que tiña; o único que se conserva dela
é un fotograma existente no Museo de Pontevedra.

Bibliografía
Sampedro, Aras, nº. 7, 33; IRG, III, nº. 22; CIRG, II, nº. 101.

Interpretación

Anotacións
Tamén neste caso a relación co decurso da vía XIX parece

evidente, polo que nos abstemos de facer outros comentarios.

S(ulpicius) Lupus
vo(tum) s(olvit) l(ibens)

Laribus 
Vialibus

Sulpicio Lupo cumpriu o seu voto ós lares viais, de boa vontade.

a: 45 cm. Ø: 35 cm. l: 6>8 cm.

207.- Graciano
(Padrón)

A LUCO AUGUSTI M.P. LXVIII?

(
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Características externas
Cilindro dado a coñecer por Murguía como aparecido

poucos anos antes de 1880 en Padrón, segundo copia
do orixinal transmitido por D. Manuel Rodríguez Cobián.
Actualmente atópase depositado no Museo da Catedral de
Santiago de Compostela.

Fragmento superior de cilindro de granito de gran fino. 

Só se conservan as tres primeiras liñas da inscrición.

Bibliografía
Murguía, Historia..., II, 573; Fita/Fernández, Recuerdos...,

300; CIL, II, sup. nº. 6232; IRG, I, nº. 1; Caamaño, Los
miliarios..., 417-418. 

Interpretación

Anotacións
Aínda que está dedicado a dous emperadores, só se

conserva o nome de Graciano, podendo se-lo outro Valente,
que reinou xunto con aquel entre o 375 e o 378 d.C.

Atopado moi preto da mansión Iria Flavia do Itinerario de
Antonino, pode marcar unha milla despois desta ou, inclu-
so, a milla mesma correspondente á mansión de Iria, que
sería a 68 dende Lugo.

DD(ominis) nn(ostris) M ?. .
Gratia

no perp(etuo) [semper
augusto]

Dedicado ós nosos señores, Gratiano, perpetuo, sempre augusto.

a: 235 cm.  Ø: 60 cm. l: 7>10 cm.

A LUCO AUGUSTI M.P. LV?

208.- Calígula
(A Gándara, S. Fins de Sales, Vedra)
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Características externas
Descuberto no ano 1866 no lugar da Gándara, no límite

entre os concellos de Vedra e Boqueixón (provincia da Co-
ruña), na beira da estrada que vai de Santiago a Ourense.
Na actualidade atópase depositado no Museo da Catedral
de Santiago de Compostela.

Cipo completo, de granito de gran fino, ben cilindrado e
dotado de base cuadrangular, que remata en resalte para
encaixar. A inscrición atópase moi ben conservada, desen-
vólvese en seis liñas, con letras moi regulares, se ben
incompleta xa que lle faltan as millas. Presenta unha cruz,
posible indicio da súa utilización como fito terminal.

Bibliografía
Barros, Antigüedades..., 103 e 164; Fita/Fernández,

Recuerdos..., 144; CIL, II, sup. 6233 e 6234; López Ferreiro,
Asseconia, 338; López Ferreiro, Historia..., I, 258; IRG, I, nº.
2.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Calígula e datado no ano 40 d.C., cando

este emperador desenvolve a seu cuarto poder tribunicio.

Hübner sitúa neste lugar dous miliarios, aínda que se
trata dunha simple confusión, que xa foi aclarada no seu
momento por López Ferreiro.

En canto á inscrición, hai que destaca-los abundantes
nexos que presenta. No calco que ofrecemos, a terceira liña
da inscrición non aparece impresa, feito que é consecuen-
cia da existencia dunha abrazadeira metálica que mantén
verticalmente ó miliario e que impediu facerlle o calco na
súa totalidade, aínda que se verificou in situ que as letras
desta liña están intactas e en perfecto estado, como ben se
reflicte no debuxo.

Autores como López Ferreiro defenden a situación de
Asseconia, mansión mencionada polo Itinerario de Antonino,
na zona onde apareceu este miliario, argumentando a exis-
tencia de vestixios de estructuras romanas no lugar chama-
do Aixón (Boqueixón). Consideramos viable esta teoría xa
que a distancia entre Iria Flavia e Asseconia, que marca o
Itinerario de Antonino, 13 millas, axústase bastante ben á
distancia real que hai entre Padrón e o lugar da Gándara.
Polo tanto, este miliario podería marca-la milla 55 dende
Lucus Augusti, que é a distancia que marca o Itinerario de
Antonino entre Asseconia e Lucus Augusti.

C(aius) · caesar · aug(ustus) · Germa
nicus Germanici · caes(aris)

f(ilius) · Ti(berii) ·  caes(aris) · aug(usti) · n(epos) · divi · Aug(usti)
pronepos · pater · patr(iae) · pont(ifex)

max(imus) · trib(unicia) · pot(estate) · IIII · co(n)s(ul) · II[I]
m(ilia) [p(assuum) ....]

O césar augusto Caio Xermánico, fillo de Xermánico césar, neto de Tiberio
césar augusto; bisneto do divino Augusto; pai da patria, pontífice máximo,
coa cuarta potestade tribunicia e o terceiro consulado … millas.

(

((

( ( ( (

(

a. 40 d.C.
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A LUCO AUGUSTI M.P. XXIIII

a: 120 cm. Ø: 66>68 cm. l: 6>8 cm.

209.- Caracalla
(Seteigrexas, Monterroso)

Características externas
Descuberto nunha terra preto do lugar de Seteigrexas

(Monterroso) e reutilizado posteriormente como lumieira da
porta dun alpendre na mesma aldea ata que foi levado por
un anticuario para a cidade de Lugo. En 1971 foi comprado
por F. Acuña e levado para a Facultade de Xeografía e
Historia da Universidade de Santiago, onde aínda se atopa.

Miliario de granito de gran fino, perfectamente cilindrado,
presenta dous buratos nunha das caras, froito da súa reuti-
lización para encaixa-los gonzos dunha porta ou cancela.

A inscrición áchase mutilada na parte superior, feito que
provocou que desapareceran as primeiras liñas, nas que se
atoparía a filiación do emperador. O resto do epígrafe
amosa un importante grao de desgaste. 

Bibliografía
Acuña/Caamaño, Un miliario..., 29-35; IRPL, nº. 95.

Interpretación

[Imp(eratori) · caes(ari)
divi Severi · pii · fil(io)

divi · Marci · Antonini · nepoti
divi · Antonini · Pii · pronepoti

divi · Hadriani · abnepoti  
divi  ·Traia]ni ·parthici · et · 

divi · Nerva[e] · adnepoti.
M(arco) · Aurelio · Antonino.

pio · felici · aug(usto) · parthico
max(imo) brittannico max(imo)

germanico · max(imo) · pont(ifici)
max(imo) · trib(unicia) · pot(estate) · XVII · imp(eratori) · [III]

co(n)s(uli) · IIII · p(atri) · p(atriae) proco(n)s(uli)
a Luco · Aug(usti) · m(ilia) · p(assuum) XXIIII  

Dedicado ó emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino Severo
Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do divino Antonino Pío,
trineto do divino Adriano, tetraneto do divino Traxano Pártico e do
divino Nerva; pío, feliz, augusto, pártico máximo, británico máximo,
xermánico máximo, pontífice máximo, coa potestade tribunicia pola
décimo sétima vez, a imperatoria pola terceira e a consular pola cuarta,
pai da patria e procónsul. 24 millas dende Lugo.

(

a. 213 d.C.
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Anotacións
Dedicado a Caracalla e datado no ano 213 d.C.

Algúns autores defenden que este miliario pertencía a
unha vía que iría de Lugo a Ourense, pero iso non é correc-
to debido, en primeiro lugar, a que os demais miliarios coñe-
cidos desta vía non fan referencia ningunha a Lucus Agusti,
mentres que os anteriores da vía que estamos describindo si

o fan. Por outra parte, o extraordinario diámetro deste cilin-

dro suxire a súa pertenza a unha ruta principal que non

debeu de seguir outro trazado que non fose, a grandes liñas,

o val do río Ulla. Outra das razóns é que ningunha vía do

noroeste da rede non oficial conta con miliarios que mar-

quen as distancias dende os capita viarum, só os miliarios

das rutas oficiais contan coa marcación das distancias.

Características externas
Columna descuberta no 1936

na parroquia de Santiago de
Entrambasaugas. Consérvase no
Museo Provincial de Lugo.

Cilindro de granito de gran
fino, retallado na súa parte supe-
rior, o que lle imprime unha for-
ma rectangular e máis estreita. A
inscrición desapareceu practica-
mente.

Bibliografía
Vázquez Seijas, Lugo..., 38; IRG, II, nº. 2; IRPL, nº. 96;

HAE, nº. 314.

Interpretación

Anotacións
Non se sabe a que emperador poderá corresponder este

miliario, barallándose, sobre todo, as posibilidades de que
puidese corresponder a Caro, Carino ou Numeriano.

Algúns autores consideran que pertence a unha vía que
ía de Lugo a Ourense, aínda que iso non é probable dado
que a vía á que se refiren non discorría por estes lugares.

a: 157 cm. Ø: 40 cm. 
l: 5>6 cm.

210.- Emperador indeterminado
(Entrambasaguas, Guntín)

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

M(arco) Aurelio.
[Caro? / Carino? / Numerian?]o
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Características externas
Localizado nos finais do século XIX na parroquia de San

Román de Retorta, nunha terra de labor contigua ó antigo
camiño real de Lugo a Santiago. Posteriormente foi trasla-
dado ó patio da casa rectoral. Actualmente atópase no
Museo de los Caminos de Astorga, levado alí por un bispo
que mudou da diocese de Lugo para a de Astorga.

Bibliografía
López Ferreiro, Historia..., I, 262; Macías, Nuevo..., 123-

126; Amor Meilán, Historia..., II, 152; Vázquez Seijas,
Lugo..., 37; IRG, II, nº. 1; IRPL, nº. 93; HAE, 1714.

Anotacións
Dedicado a Calígula, áchase datado no ano 40 d.C. A

súa relación co da Gándara (Vedra), como pertencente á

mesma vía, parece evidente, resultando fitos intermedios
de ámbolos dous os de Seteigrexas e Entrambasaugas.

Interpretación

C(aius) · caesar · divi ·
Aug(usti) · pronepos · 
augustus · pont(ifex) ·

max(imus) · trib(unicia) · pot(estate) · III
co(n)s(ul) · III · p(ater) · p(atriae) ·

O césar augusto Caio, bisneto do divino Augusto, pontífice má-
ximo, coa cuarta potestade tribunicia e o terceiro consulado, pai
da patria. 

211.- Calígula
(S. Román de Retorta, Guntín)

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

a: 246 cm. Ø: 59 cm. l: 8>9 cm.

a. 40 d.C.
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A LUCO AUGUSTI M.P. ?

212.- Anepígrafe
(Bacurín, Lugo)

Características externas
Cilindro de pouco máis dun metro de altura e 30 cm de

diámetro, de granito de gran groso.

Bibliografía
Ares Vázquez, Castros..., 188.

Anotacións
Ares Vázquez, ó falar do castro de Bacurín, di que no

lugar de Herreal localizou un marco cilíndrico de pedra gra-
nítica fincado na terra, da que sobresae un metro, tendo na
base superior un pequeno baleiro como se se tratase dun
focus votivo. Xa barallaba este autor a posibilidade de que
se tratase dun miliario pero, como non presentaba vestixios
de letras, considerou que podería ser tamén un menhir.

Non sabemos se sería trasladado para o sur dende o
percorrido máis setentrional da vía, que nós conducimos
por Santa Eulalia de Bóveda.a: 110 cm. Ø: 42 cm.

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

213.- Anepígrafe
(Santa Eulalia de Bóveda, Lugo)

Características externas
Atópase no vestíbulo que dá acceso ó refuxio do garda

do monumento de Santa Eulalia de Bóveda, sen que se
coñeza a súa procedencia exacta.

Cipo cilíndrico de granito de gran groso, con numerosas
esmoucas e imperfeccións. Non se observan vestixios de
letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pola forma ruda que presenta e o diámetro, considera-

mos que, máis que elemento sustentante, podería tratarse
dun posible miliario anepígrafe. Só posible.

a: 100 cm. Ø: 47 cm.
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A LUCO AUGUSTI M.P. ?

214.- Anepígrafe
(Santa Eulalia de Bóveda, Lugo)

Características externas
Mesmas circunstancias de achado e conservación cás

do número anterior.

Cipo cilíndrico de granito de gran groso, con numerosos
esmoucas e imperfeccións. Non se observan vestixios de
letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pola rudeza do monumento e mailo diámetro, certamente

notable, consideramos que non pode tratarse dunha colum-
na de sustentación senón, máis ben, dun posible miliario ane-
pígrafe. Só posible.a: 100 cm. Ø: 46 cm.

LUCUS AUGUSTI: MILIA IN CAPITE VIAE ?

215.- Miliarium in capite viae?
(Lugo)

Características externas
Bloque de granito atopado no ano 1998 no recinto amu-

rallado de Lugo durante o control arqueolóxico efectuado
polo Servicio Municipal de Arqueoloxía no cruzamento entre
as actuais rúas do Progreso e San Pedro. Situábase no
flanco sudeste do foro da cidade romana, ó lado da vía de
saída cara a Astorga.

Gran bloque de granito de forma rectangular, sendo pro-
bablemente unha base de sustentación, que ofrece a parti-
cularidade de conserva-lo arrinque dun fuste cilíndrico de
notables proporcións.   

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pola forma e o diámetro, certamente notable, considera-

mos que podería tratarse dunha columna conmemorativa
ou tamén o cipo que marcaría o inicio da vía dende Lugo a
Astorga.63 x 65 x 58 cm.
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a: 56 cm. Ø: 59 cm. l: 8>9 cm.

216.- Adriano
(S. Pedro de Arxemil, O Corgo)

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

Características externas
Descuberto no ano 1976 preto da igrexa parroquial de S.

Pedro de Arxemil, servindo de pé dereito dunha forxa. En
datas anteriores estivera na casa grande de Arxemil.  

Atópase depositado no Museo Provincial de Lugo.

Fragmento de miliario reutilizado como pía bautismal,
que presenta unha inscrición moderna, superposta á ori-
xinal, na que se le: “ano de 1601”, achándose rematada por
unha cruz, referencia, sen dúbida, ó ano en que pasou a ser
utilizado como pía de auga bieita.

A inscrición romana atópase moi danada, o que fai que
a súa lectura sexa complexa. Só se conservan as dúas pri-
meras liñas do epígrafe.

Bibliografía
Arias Vilas, Dous..., 97-105; IRPL, nº. 94.

Interpretación

Anotacións
Datado globalmente entre o 117 e o 137 d.C., sen que

caiban outras precisións. Resulta especialmente importante
a súa aparición porque con el empeza a definirse o trazado
da vía XIX a partir de Lugo. Lugo é, por outra parte, a única
capital conventual do noroeste na que entra unha vía, que
despois se prolonga cunha mensuración correlativa cara á
outra capital de convento, neste caso Asturica.

Imp(erator) caes(ar) divi [Traiani]

parthici f(ilius) divi N[ervae nep(os)

.................................................................]

O emperador césar, fillo do divino Traxano Pártico, neto do divi-
no Nerva…

(
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Características externas
Posible miliario anepígrafe situado no adro da capela de

San Bernabé, no lugar de Castrillón, sobre a croa dun cas-
tro, reutilizado como pé de altar, cunha cruz de Santiago
pintada en cor vermella.

Columna de granito de gran groso, de forma oblonga,
con dous dos seus lados practicamente rectos, o que lle dá
un aspecto moi semellante ó seguinte de Franqueán. Non
se observan vestixios de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pola súa situación, podería marcar unha milla menos,

con respecto a Lucus Augusti, có de Franqueán.
a: 90 cm. Ø: 40>46 cm. 

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

Características externas
Localizado no ano 1976 no lugar de Perliños, deitado á

beira dun camiño.

Cilindro completo, de enormes dimensións, ben traballa-
do e rematado en base cúbica. Granito de gran fino, de
excelente calidade. Sen vestixios de letras.

Depositado, na actualidade, no Museo Provincial de Lugo.

Bibliografía
Arias Vilas, Dous..., 97-105; IRPL, nº. 9.

Anotacións
A súa localización, moi preto do anterior, fai pensar que

podería corresponder á mesma milla ou, en calquera caso,
á seguinte. Dá a impresión de que non foi desprazado de
máis do seu asentamento orixinario.

a: 231 cm. Ø: 60 cm. 

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

217.- Anepígrafe
(Perliños, S. Pedro de Arxemil, O Corgo)

218.- Anepígrafe
(Castrillón, O Corgo)
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219.- Caro
(Franqueán, O Corgo)

a: 178 cm. Ø: 55>65 cm.
l:6>11 cm.

A LUCO AUGUSTI M.P. ?

Características externas
Localizado no ano 2001 no lugar de Franqueán, segundo

noticia aparecida no xornal O Progreso, de Lugo, nunha cor-
tiña situada a carón da igrexa parroquial. Estaba reutilizado
como xamba na entrada da cortiña e en posición invertida, o
que produciu que a inscrición non se atopara á vista.

Cilindro de granito de gran groso, de forma oblonga, con
tres lados practicamente rectos. Vaise estreitanto cara á
parte inferior, en forma de cono invertido.

Bibliografía
Álvarez Asorey, O miliario..., 253-256.

Interpretación

Anotacións
O achado deste novo exemplar, así como o da milla

anterior, son sumamente oportunos, dado que marcan cla-
ramente a derrota que a ruta vai collendo no seu peregrinar
cara a Asturica.

Imp(eratori) c[aes(ari)]
Marco
Aurelio

Caro [in]
vict[o]

aug[us]to

Dedicado ó emperador césar, Marco Aurelio Caro, invicto,
augusto.
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Características externas
Descuberta no ano 1906 no lugar de Papín, parroquia de

Penarrubia (Baralla). Consérvase actualmente no Museo
Provincial de Lugo.

Ara de granito en moi mal estado de conservación. Pre-
sentamos aquí a fotografía publicada nas Inscriptions romai-
nes de la Province de Lugo, dado que, na actualidade, o epí-
grafe, practicamente, desapareceu. A parte superior foi rebai-
xada e a base retallada. As letras están gravadas de maneira
groseira e irregular.

Bibliografía
IRG, II, nº. 10; HAE, 313; IRPLu, nº. 62.

Interpretación

Anotacións
Tamén as mulleres viaxaban, polo menos así o fixo

Placidina, ó longo da vía XIX, nunha berma da cal ficaba
este epígrafe.

220.- Ara ós lares viais
(Papín, Penarrubia, Baralla)

Laribu[s].
Vialib[us]
Placid[i]
na ex v

oto · p[o]
suit

Placidina dedicou este altar ós lares viais, por causa dun voto que
fixera.

48 x 22 x 17 cm. l: 3>5 cm.

221.- Anepígrafe
(Pieros, Cacabelos)

Características externas
Localizámolo recentemente dentro da igrexa de San

Martín de Pieros, ó pé do Castro Ventosa, Bergidum, na súa
vertente setentrional.

Cilindro de granito de gran medio, ben compactado,
seccionado lonxitudinalmente, debido ó cal só se conserva
media columna. Non se advirten vestixios de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Trátase do primeiro exemplar aparecido nas inmediacións

de Bergidum, correspondendo á versión romanizada desta
mansión os restos soterrados baixo a moderna Cacabelos,
onde se daba a confluencia de tres vías supostas e dúas,
polo menos, reais. En calquera caso, e atendendo ó lugar do
achado, cremos que pertencía á ruta que estamos a estudiar.a: 77 cm. Ø: 40 cm. 

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. ?
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222.- Nerón
(Las Murielas, Almázcara, Congosto)

a: 126 cm. Ø: 53 cm. l: 7.5>8 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. ?

Características externas
Descuberto a finais do século XIX no lugar de “Las

Murielas”, preto da aldea de Almázcara. Actualmente ató-
pase na poboación de Cubillos del Sil, na casa dos her-
deiros de D. Severo Gómez-Núñez.

Cilindro de granito de gran groso, ben compactado, frag-
mentado en dous anacos, circunstancia que afectou á ins-
crición, en concreto á súa sexta liña. O epígrafe desenvól-
vese en sete liñas, con letras ben conservadas.

Bibliografía
Fita, El miliario..., 281-285; Coello, El miliario..., 286-287;

CIL, II, sup. nº. 6236; Gómez Moreno, Catálogo..., 87;
Mañanes, El Bierzo..., 181-182.

Interpretación

Anotacións
Carece de numeración tralos títulos imperiais, polo que

se pode datar a comezos do reinado deste emperador, arre-
dor do ano 55 d.C.

Nero · Claudius · divi
Claudi · aug(usti) · f(ilius) · Germanici ·
caesaris · nepos · Tib(eri) · cae[saris] ·
aug(usti) · pronepos · divi · Aug(usti) ·

abnepos · caesar · aug(ustus) ·
germ(anicus) · pont(ifex) · max(imus) · trib(unicia) ·. . . . . . . . . . . . . . .

potestate · imp(erator) · co(n)s(ul) · m(ilia) · p(assuum)

Claudio Nerón, fillo do divino augusto Claudio, neto do césar
Xermánico, bisneto do césar augusto Tiberio, trineto do divino
Augusto, césar augusto Xermánico, pontífice máximo, coa
potestade tribunicia, emperador e cónsul. Milla?

(
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Características externas
Localizado a inicios do século XX no lugar de “Las

Murielas”, preto de Almázcara, serviu posteriormente de pé
á cruz da ermida do camposanto. Na actualidade atópase
diante da igrexa parroquial de Almázcara.

Fragmento de cilindro de granito de gran groso, ben
compactado. Na súa parte superior presenta un burato cua-
drangular que ten relación coa súa reutilización para suxei-
ta-la cruz, e outro circular nun lateral. Non presenta vesti-
xios de letras.

Bibliografía
Gómez Moreno, Catálogo..., 87; Mañanes, El Bierzo...,

187.

Anotacións
Ratifica a milla do cilindro anterior pese a ser anepígra-

fe. Unha das razóns polas que os miliarios non son abon-
dos no Bierzo radicaría, entre outras causas, na case
ausencia de granito dentro desta comarca.a: 110 cm. Ø: 62 cm.

223.- Anepígrafe
(Almázcara, Congosto)

Características externas
Segundo o Sr. cura párroco de Almázcara, este cipo foi

descuberto, enterrado, durante as obras de construcción da
gasolineira situada entre a estrada N-VI e a autovía, en data
recente.

Fragmento de cipo de granito de gran groso, ben cilin-
drado. Presenta no seu extremo superior tres buratos circu-
lares, que poñen de manifesto o seu emprego como sifón.
Sen vestixios de letras. 

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Aínda que apareceu enterrado, non podemos considera-

lo in situ, dado que a existencia dos buratos no seu extremo
superior están a falar dunha evidente reutilización.

224.- Anepígrafe
(Almázcara, Congosto)

a: 85 cm. Ø: 70 cm.
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Características externas
Dado a coñecer no periódico local Bierzo 7, do 10 de

maio de 2001. Atópase no chamado “camino de Valde-
peral”, entre Villaverde de los Cestos e Castropodame, ser-
vindo de marco terminal.  

Miliario de granito de gran groso, ben cilindrado, de base
cuadrangular. Posúe un burato na cara superior, que poría
de manifesto a súa reutilización, con toda probabilidade,
para soportar unha cruz de madeira. Non se observan ves-
tixios de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Procede, probablemente, do mesmo lugar que os tres

anteriores, o alto das Murielas, xa que nos atopamos nas
veciñanzas, aínda que no outro lado do río Boeza.

225.- Anepígrafe
(Castropodame)

a: 102 cm. Ø: 59 cm.

Características externas
No camiño que vai de S. Esteban de Toral a Viñales exis-

te unha pedra que recibe o nome de “La Piedra del mojón”,
que funciona como límite de xurisdicción entre estas dúas
aldeas. 

Cipo irregularmente cilíndrico de conglomerado do país.
Ofrece un rebaixe cuadrangular na parte superior e outro
pequeno lateral, e parece ter sido reaproveitado con anterio-
ridade para outra función, que coidamos que era de miliario.

Bibliografía
Mañanes, Arqueología..., 36.

Anotacións
Os achados de diversos tambores de posibles miliarios

esparexidos pola zona, como o presente, demostran ata
que punto os moradores da comarca aproveitaron para dis-
tintos fins un material, como o granito xa traballado, inexis-
tente en canteiras da zona.

226.- Anepígrafe
(San Esteban de Toral, Bembibre)

a: 145 cm. Ø: 52 cm.
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Características externas
No pórtico da igrexa parroquial de Tedejo (Bembibre), á

beira da entrada principal, orientada a SW, existen catro
columnas de granito do país que, dada a non coincidencia
de diámetros e o considerable grosor destes, parecen ser
miliarios. O primeiro deles, contando pola esquerda, con-
siste nunha columna de granito de gran groso cunha lixeira
cor dourada.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Trataríase dun miliario anepígrafe, claro está, aínda que

non é desbotable totalmente que poida tratarse dun simple
fuste de columna.

227.- Anepígrafe
(Tedejo, Bembibre)

a: 140 cm. Ø: 36 cm.

Características externas
Semellantes en case todo ó anterior, agás nas medidas.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Caben as mesmas que para o anterior, xa que se trata

dun material idéntico e dun diámetro semellante. De cal-
quera xeito, a ausencia de toco, como no caso anterior, prí-
vanos de afirmar rotundamente que se trate dun miliario.

228.- Anepígrafe
(Tedejo, Bembibre)

a: 60 cm. Ø: 40 cm.
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Características externas
Áchase infraposto ó seguinte, cara ó lado dereito do

pendello da entrada.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O diámetro é maior que o dos anteriores e, pese a que

carece de toco, a súa natureza miliar parece máis clara.

229.- Anepígrafe
(Tedejo, Bembibre)

a:110 cm. Ø: 45 cm.

Características externas
Superposto ó anterior e en idéntica localización.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Parece albiscarse algún vestixio de letras. Ata é posible

que algúns dos tambores fosen rebaixados por mor dun
asento máis axustado.

230.- Anepígrafe
(Tedejo, Bembibre)

a: 97 cm. Ø: 45 cm.
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231.- Emperador indeterminado
(Torre del Bierzo)

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. XXII

Características externas
Mesmas circuntancias que o número anterior.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4862 e 4863; Mañanes, Inscripciones..., 606-

612; Mañanes, El Bierzo..., 185-186.

Interpretación

Anotacións
Segundo Mañanes, os fragmentos 4 e 5, que veñen no

documento, poden pertencer a un mesmo miliario xa que,
polo deseño, parecen te-lo mesmo diámetro, contendo un  o
nome do emperador e o outro as titulacións imperiais.

D[o]mino [n(ostro)
im]p(eratori) Valerio 

Licinio
Liciniano

invicto a[ug(usto)]
pont(ifici) maxim(o)

trib(unicia) potest(ate)
[V]II co(n)s(uli) III pro

co(n)s(uli)

Dedicado ó noso señor o emperador, Valerio Licinio Liciniano,
invicto, augusto, pontífice máximo, coa sétima potestade tribu-
nicia, o cuarto consulado e o proconsulado.

232.- Licinio
(Torre del Bierzo)

Características externas
Inscrición recollida nun documento do século XVIII locali-

zado no Arquivo de Simancas, onde se fala da construcción
do camiño real de Madrid á Coruña construído durante o rei-
nado de Carlos III. Dise que foi atopado a 1.397 m da ponte
de Torre del Bierzo, en dirección a Manzanal del Puerto,

“cavando el camino nuevo sobre la dirección de la antigua vía
militar”. Descoñécese o seu paradoiro actual.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4864; Mañanes, Inscripciones..., 606-612;

Mañanes, El Bierzo..., 184-185.

Interpretación

Anotacións
O texto recollido neste documento é, en parte, seme-

llante ó que se refire no CIL, II, nº. 4864, relativo a unhas
inscricións localizadas en Galicia en lugar indeterminado. 

Marcaría a milla XXII dende Asturica Augusta, xa que o mi-
liario conservado na aldea de Montealegre e atopado na ermi-
da de El Cristo marca a XXI, unha antes de Torre del Bierzo.

[co(n)s(uli)] II p(atri) p(atriae) pr[oco(n)s(uli)

m(illia) [p(assuum)] XXI[I]

...sendo cónsul por segunda vez, pai da patria e procónsul. 22
millas dende Asturica.
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233.- Galerio
(Torre del Bierzo)

Características externas
Mesmas circunstancias que os dous miliarios anteriores.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4861; Mañanes, Inscripciones..., 606-612;

Mañanes, El Bierzo..., 185-186.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Galerio e datado entre o 305 e o 311 d.C.

Segundo Mañanes os fragmentos 2 e 3 do documento
do século XVIII poden pertencer a un mesmo miliario. Atri-
búeo a Maximiano.

Nobilissimo
caesari Caio

Galerio
Maximiano

[invicto]
augusto

cons(uli) bono
rei public[a]e

nato

Dedicado ó nobilísimo césar, Caio Galerio Maximiano, invicto,
augusto, cónsul, nado para o ben da república.

a: 80 cm. Per: 185 cm. l: 6 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. XXI

234.- Emperador indeterminado
(Montealegre, Torre del Bierzo)
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Características externas
Atópase actualmente na fonte veciñal de Montealegre, á

beira da rúa principal. Non se sabe cando, pero debeu ser
trasladado desde as veciñanzas da igrexa do mosteiro de
S. Martín, se é que non da igrexa mesma, como aconteceu
recentemente co que se acha chantado na praza da mesma
aldea.

A milla 21 dende Astorga non adoita cumprirse en
Montealegre mesmo, senón entre Torre e o mosteiro de S.
Martín, segundo demostra o contexto do miliario nº. 231.

Interpretación

Anotacións
A inscrición atópase case totalmente erosionada, excep-

to nas dúas últimas liñas. A penúltima, concretamente, non
hai outra maneira de interpretala máis ca como se fixo. Ago-
ra ben, temos que admiti-la versión T(ito)? Turiono v(iro)
c(larissimo) e a fórmula feita imp(ensa) dex(teritate), que
non ofrecería excesivas dificultades.

Non cabe dúbida de que se trata dun legatus Augusto
propretire, debido á fórmula cura agente, non sabemos de
que provincia, o cal aparecería por primeira vez. Cremos
ver a través de certos vestixios, que se descobren no calco,
un miliario de Caracalla.

.....................cura]
agen(te) T(ito)? Turionio v(iro) c(larissimo) imp(ensa) dexter(itate). . . . . .

[refecit] ab Asturica · m(ilia) p(assuum) XXI

…vía renovada con xeito extremado polos centurións na milla
21 dende Astorga.

Características externas
Tamén localizado na igrexa

de San Martín de Montealegre a
comezos do século XX, reutiliza-
do como pé de altar, aínda que a
súa procedencia orixinaria é
idéntica á do anterior. Na actua-
lidade atópase situado na praza
da aldea de Montealegre, co-
locado de forma invertida, coas
letras cara a abaixo.

Cilindro de granito de gran groso, ben compacta-
do. Áchase moi erosionado, o cal produce que a súa
lectura resulte difícil.

Bibliografía
Gómez Moreno, Catálogo..., 87; Mañanes, El

Bierzo..., 183, en ámbolos casos sen lectura.

235.- Emperador indeterminado
(S. Martín de Montealegre, Torre del Bierzo)

a: 145 cm. Ø: 54 cm. l: 7>8 cm.
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Interpretación Anotacións
A transcrición proposta ten moito de conxectural. Será

preciso seguir traballando para acadar co tempo maiores
logros. En calquera caso a fórmula victori triumphatori, apli-
cada con profusión nos sucesores de Constantino, resulta
moi temperá aplicada a Caro.

[D(omino) n(ostro) victori 
ac tr]iump[hatori semper

aug(usto) M(arco) Aur(elio) C]aro
[germ]anico [maximo

p]atri patr[iae]
[a]ug(usto) imp(eratori) I trib(unicia) [potestate]

[bon]o rei (publicae) nato

Características externas
Situado diante do santuario de San Esteban de Brimeda,

xa moi preto de Astorga. 

Pequeno fragmento de cilindro de conglomerado de
gran groso, moi erosionado. Non se observan vestixios de
letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O diámetro, de máis de 60 cm, suxire que se trata dun

miliario.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. ?

236.- Anepígrafe
(Brimeda, Astorga)

Características externas
Pequeno fuste chantado na beira esquerda, indo para

Astorga, da estrada N-VI, á entrada mesma daquela poboa-
ción, fronte ó cuartel.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Trátase dun cilindro anepígrafe pero, polo aspecto, con

garantías dabondo como para consideralo un anaco de
miliario.

237.- Anepígrafe
(Astorga)

a: 81 cm. Ø: 37 cm.
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Capítulo V

“VIA NOVA” A BRACARA ASTURICAM
(XVIII DO ITINERARIO DE ANTONINO)

Aberta entre Braga e Astorga, polo interior montañoso de Asturia-Gallaecia no tempo dos
Flavios, ofrece esta ruta, quizabes, a maior densidade de monumentos epigráficos viarios entre tódalas
do imperio.

Como no caso da vía XVII, trataremos de abordar, nesta especie de síntese introductoria, catro
cuestións previas que xulgamos de vital interese: establecemento do decurso básico da vía, análise
esquemática das súas posibles variantes, determinación do valor da milla ou millas empregadas na men-
suración desta ruta e situación das mansións que para ela sinala o Itinerario de Antonino.

1. O decurso básico da vía

A primeira novidade coa que nos atopamos ó aborda-lo estudio desta calzada é a non coinci-
dencia do cómputo entre o total de millas que se avanza no enunciado previo da ruta, 215, e o con-
xunto que se obtén a través da suma das distancias parciais, 218. O dato deu orixe a frecuentes mareos
de cabeza, obrigando, ás veces, a algúns tratadistas a solucións un pouco arriscadas, ó considera-la cifra
de 218 como a verdadeira1. Sen embargo, ninguén reparou ata estas datas en que a solución vén dada
pola existencia en Braga dun miliario in capite viae alusivo a esta ruta e dende antigo coñecido2, no
que se anuncia o total de millas do seu percorrido, concretamente 215, co que as tres sobrantes do

1 Recentemente, Alvarado-Rivas-Vega, La vía romana XVIII (Via Nova). Revisión de su trazado y mensuración. I I. De los Limici a los Gigurri, Ourense, 2000.

2 J. Contador de Argote, Memórias eclesiásticas do Arzebispado de Braga, Lisboa, 1732, III, 17; CIL, II, 4747 e Noticias Arqueológicas, 1871, páx. 78, inter-
pretando, sen dúbida ningunha, …a Bracara Asturicam m.p. CCXV; M. Capella, Miliários do conventus bracaraugustanus em Portugal, Terras de Bouro,
1987 (reedición facsímile), páx. 203 ss. Recentemente, A. Carvalho da Silva, “Elementos sobre a vía romana da Jeira”, Minia, V, 3ª serie, 1997, 71 ss.
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conxunto dos cómputos parciais haberá que atribuílas a un erro e restarllas, cando haxa motivo para
isto, a algún dos percorridos intermansionais. 

Por outra parte, e como no caso anterior, a frecuente indicación de milla expresa en bastantes
dos miliarios do percorrido vai facer posible contrasta-las cifras miliarias ofrecidas polo I. de A. coas
plasmadas en tales cilindros, permitíndonos, desta maneira, confirmalas ou corrixi-los desaxustes que
do feito poidan derivarse.

A via nova arrincaba de Braga en dirección norte, posiblemente a través do camiño que actual-
mente conduce a Quinta Dolgo, Vila Aldos, lado oriental de Dume, Palmeiras e, por tanto, non a tra-
vés da Ponte do Porto, como case unanimemente se leva dito3, senón máis a occidente, cruzando o
Cávado polas actuais Acenhas de Santa Marta, onde existiu sempre un magnífico vao, e mesmo ponte,
hoxe desaparecida, da que queda o topónimo na aldea do mesmo nome, isto é A Ponte, pola que
ascendería suavemente a vía en dirección a Paço e Barreiros. A esta altura, e nas Quintas da Pena e de
Agro Longo, respectivamente, rexistráronse ultimamente os achados dos miliarios máis próximos a
Braga ata o de agora coñecidos4, ben sexa que anepígrafes. Pasaría despois a Carrazedo, onde foi ato-
pada, á beira do seu presumible decurso, a ara ós Lares Burici, na nosa opinión a versión indíxena, tal
vez, dos Lares Viales5, aínda que non se trate dun aserto definitivo. De Carrazedo viraría lixeiramente
cara á esquerda, para ir tomando altura e arribar á aldea do Pilar, que conta cunha praza onde se encon-
tra un miliario de Caro sostendo un cruceiro. Dende aquí, a súa superposición ás ladeiras ondulantes
dos primeiros somontes montañosos de Terras de Bouro vai aparecendo clara nas freguesías de Cayres
(noticia de miliarios), Paredes Secas (miliario de Maximino), ladeira posterior a Santiago de Vilela
(miliario de Tito coa milla XIII e outro anepígrafe) e Santa Cruz, cun conxunto de sete miliarios, que
marcan a milla XIIII na Bouza do Padreiro.

No traxecto que media entre este punto e Baños de Río Caldo, ó longo de máis dunha vintena
de millas polos vales e ladeiras da lendaria serra do Gêres, o decurso aparece nítido e f lanqueado por
máis dunha centena de miliarios, debuxando primeiramente un prolongado balcón ondulante6 dende

3 Cfr. Contador de Argote, Memórias…, III, X, 533; Igualmente Barros Sibelo, Antigüedades…, 148, quen asevera que a ponte en cuestión foi construída
para este camiño. Na breve explicación ó seu itinerario e na memoria que compuxo sobre este (RAHist., carp. 9/7965/4) afirma que a vía pasaba pola
Ponte do Porto, Procelo, Ferreiros, Amares, Paredes Secas, etc. Fernández Guerra, pola súa parte, nun informe breve que figura no expediente de Barros
e que despois adoptará Saavedra, propón un decurso semellante. Algo parecido opina Capela, Miliários…, 59, afirmando que no caso da Ponte do Porto
se trata dunha ponte romana. Sen embargo, na fábrica actual deste viaducto advírtese a súa marca medieval, na súa fase máis antiga, a través das siglas
dos perpiaños, á que lle segue unha remodelación posterior de gran importancia; sen embargo nada permite deduci-la súa orixe romana.

4 A. Carvalho da Silva, Elementos…, 72, fala de dous anepígrafes na Quinta do Agro Longo, Barreiros (Amares), e doutro na Quinta da Pena, na actua-
lidade destruído, tamén en Barreiros.

5 Sobre a ara en si, J. Rogaud de Sousa, Nova ara…, 179 ss.; Domingos María da Silva, Os Burios, Terras de Bouro, 1988: Laribus/Buricis/votum/sol-
vit/Bloena. Engadimos que, cando as aras amosan na súa face culminante tres foculi, como é o caso presente, adoitan estar dedicadas ós lares viais,
se ben existen excepcións.

6 O trazado vén a se-la consecuencia dunha depurada técnica de enxeñería que se adapta marabillosamente ás peculiaridades topográficas do terreo,
tallándose o bancal do camiño nos meandros continuados da inmensa ladeira. Fanse patentes, pois, os coñecementos avanzados dos enxeñeiros mili-
tares que, noutro lugar afastado, nas gorxas do Danubio, manifestábanse coas expresións “montibus excesis, anconibus sublatis…”, etc. (CIL, III,
1699=8267; ILS, 863).
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o que se vai enxergando o incrible val do Homem e despois un camiño case oculto pola fronde exu-
berante do Parque Nacional do Gêres. Xa na parte española do Parque, nesta altura chamado do Xurés,
a vía aparece nítida, de novo, máis despexada e, sen embargo, dotada dunha densidade de miliarios
semellante á da parte portuguesa. En calquera caso, a abundancia de cilindros é tanta ó longo deste
gran treito que permite atribuír a cada unha das millas entre 2 e 15 monumentos deste tipo.

Pola contra, entre Río Caldo e Ponte Pedriña, o trazado desta vella ruta áchase bastante altera-
do pola acción antrópica, aínda que non de maneira tal que poida impedi-la súa determinación case
exacta, se se teñen en conta tanto os miliarios conservados ou referidos como os condicionantes topo-
gráficos, a toponimia, os viaductos ou as descricións dos tratadistas máis antigos7.

A Ponte Pedriña, viaducto de fábrica romana, hoxe en día asolagado baixo o encoro das Con-
chas, permitíalle a este camiño cruza-lo Limia. Uns centos de metros despois da ponte, derivaba da via
nova unha secundaria que chegaba ata Lucus Augusti 8, mentres a principal buscaba as augas termais
de Baños de Bande, onde se situaba a súa terceira mansión, a de Aquis Querquennis, cerca da cal foron
encontrados, ademais, varios miliarios. Dende aquí ata Ponte Liñares a única alternativa que se ofrece
como viable é a da canle e val do Limia, a través de Nigueiroá, O Ribeiro, Güin, etc., para despois
cruza-la totalidade da chaira da Limia polo seu f lanco esquerdo, elevada sobre un agger continuo
dende Ponte Liñares ata máis alá de Busteliño, segundo relatan os eruditos das pasadas centurias9 e
pode deducirse polos miliarios que aínda se conservan. Dende Busteliño descendía ó val de Maceda a
través da Portela de Miamán, cruzando o Arnoia en Vide polo lugar de Ponte Vella e Parada para, a
continuación, avanzar cara a Foncuberta e Cimadevila de Tioira a través da Tapada Vella e deixando
numerosos miliarios ó seu paso. Dende aquí xa non cremos que abordase directamente a subida do
Rodicio por Valderei, como noutro tempo propuña algún de nós10, seguindo pareceres anteriores,
senón que viraría cara á dereita, ata Xinzo da Costa, para neste lugar xirar á esquerda e ascender ata
as alturas do Rodicio polo chamado “Camiño da Xe”, coincidindo este en parte, e en parte diverxen-
do, de opinións recentes e non tan recentes11. E é que, a tres quilómetros de distancia da aldea de

7 F. Díez Sanjurjo, “Los caminos antiguos y el itinerario de Antonino en la provincia de Orense…”, II, nº. 42, 1905, 319, afirma que entre Río Caldo
e Ponte Pedriña a vía seguía os trazados de Fontán e de Coello. Nembargantes, noutro lugar (“Los caminos…”, II, nº. 45, 1905, 270) precisa o seu
decurso a través de Torneiros, Bubaces, Río Caldo, Lobios, Río Salas, Xendive, Torno, capela de Nosa Señora da Ventosa, etc., observándose nidia-
mente a súa derrota dende a ladeira oposta.

8 Un dos primeiros que fala dela é o P. J. Matos Ferreira, Thesouro de Braga descuberto no campo de Gerez, Braga, 1982, recollendo as súas mesmas
novas Contador de Argote, Memórias..., Suplemento ao livro IV, XXVIII. Un século e medio despois, Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, II, nº. 43, 1905,
340. afirma que é anterior á via nova mesma. Trátase dunha falsa afirmación que vai ter seguidores dabondo segundo imos ver.

9 P. González de Ulloa, nun documento ata hai pouco tempo inédito (RAH, carp. 9/3931-14) e publicado por A. Rodríguez Colmenero (“Don Pedro
González de Ulloa, Abade de Santa Baia de Chamusiños e os vestixios arqueolóxicos da Limia nos mediados do século XVIII”, Lethes, 3, 15 ss.) afir-
maba: “…Uno de los caminos militares que salían de Braga para Astorga venía por la parte septentrional de esta llanura de la Limia, aún en varias
partes se conoce una especie de calzada, que llaman la Lomba, yo la pisé varias veces, está cubierta de campo…”. Por outra parte, Fr. Pedro Cid de
la Concepción, Informe de 17 de Septiembre de 1858 a la RAH (rex. nº. 3) aseveraba que: “…Es necesario estar ciego para no ver al norte de esta
pantanosa y larga charca (pues tiene cuando menos 14 leguas de largo de oriente a poniente grandes trozos de la carretera en cuestión. El que media
entre el lugar de Zadagones (y de ningún modo Zarracones, pues éste se queda separado y muy distante de la vía) este trozo se extiende muy cerca
de una legua hasta el pequeño pueblo de Busteliño. Es digna de verse por el brillante estado en que aún se encuentra; en partes elévase sobre el terre-
no una vara y aún más, motivo porque en la estación de las aguas los naturales hacen la travesía por el mismo camino que tantas veces habían atra-
vesado las legiones del imperio”.

10 A. Rodríguez Colmenero, La red viaria romana del sureste de Galicia, Valladolid, 1976…, 59 ss.

11 E. Saavedra-A. Fernández Guerra, Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don Eduardo Saavedra el día 28
de Diciembre de 1858, Madrid, 1914, 71; máis recentemente Caamaño, El trazado…, 62.
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Rodicio, descubriu Barros un miliario, hoxe desaparecido, coa milla 93 dende Braga, aínda que, pola tra-
ducción que realiza, non chegou a decatarse da transcendencia da devandita distancia12. As imprecisións
de Barros prívannos de coñece-lo lugar exacto, pero é posible que coincidise coas proximidades de Vigueira
de Abaixo, onde, segundo os nosos cálculos, se cumpre a milla 93 dende Braga13. A vía proseguiría polo
val setentrional e contiguo á Serra do Burgo, a través de Covas, Vigueira, Laboreiro, Seoane Vello, Folgoso,
A Medorra, O Burgo (miliario anepígrafe), Vilamaior, Castromao, Alto de Cerdeira para, a continuación,
descender polo Aciveiro á Ponte Navea e chegar a Trives Vello, lugar onde se situaría Nemetobriga.
Despois, e describindo curvas de amplo bucle, descendería ata Ponte Bibei para, seguidamente, encaixar-
se polos celebérrimos cóbados do Larouco, posteriormente destruídos debido á apertura da moderna
estrada, ata Larouco e Petín, cruzando o Sil pola coñecida ponte de orixe romana da Cigarrosa, que posúe
aínda os seus xenuínos alicerces, para arribar a Santo Estevo da Rúa, na nosa apreciación a mansión de
Foro, estrictamente falando. Proseguiría despois ó longo do val de Valdeorras para, moi cedo, desviarse
cara a Rubiá e remontar, describindo amplos xiros, que aínda se conservan, a vertente galega da Serra da
Encina da Lastra. Ó descender xa pola súa homóloga leonesa, pasaría por Cabarcos, poboación na que as
nosas reduccións miliarias sitúan Gemestario, segundo despois se verá. A continuación, a chegada ata
Bergidum (Cacabelos), a seguinte mansión, efectuaríase necesariamente a través de Toral de los Vados; sen
embargo, e segundo recentes investigacións nosas, a partir de Cacabelos a via nova xa non seguiría o
corredor occidental do Bierzo, a través das Murielas, Bembibre e o Manzanal, senón o oriental, por
Toreno, Noceda, San Justo de Cabanillas, Cabanillas de San Justo e dominios occidentais de Quintana de
Fuseros para cruzar, a través do corredor aberto pola canle do río Quintana, cara á beira dereita do Boeza
e Folgoso de la Ribera, e proseguir despois por Cerezal de Tremor, Brañuelas e a cunca do río Porquera,
pola que tamén se encaixa o moderno ferrocarril, ata entrar en Astorga polo lado leste. (Figs. 15 e 16)

2. O problema das variantes ou derivacións

Máis ca de variantes propiamente ditas, trátase de precedentes viarios desta ruta, ás veces, ou
derivacións posibles, máis ou menos prolongadas, dela noutras. En calquera caso, o problema formú-
lase cunha envergadura moitísimo menor que na vía XVII.

A primeira derivación viaria que se quixo establecer a partir de Braga arrinca dunha suxestión
de Jorge de Alarcão14, quen, baseándose no suposto achado dun miliario de Tiberio coa milla 38 nos

12 Barros Sibelo, documento inédito (RAH, carp. 9/7965/4), quen confirma que “tiene las comunes dimensiones de tres metros de altura por uno y seis
decímetros de circunferencia, en forma cilíndrica y de una sola pieza, con base cuadrada y la siguiente inscripción: IMP. CAES.DIVI SEVERI PII FIL/
DIVI MARCI ANTONINI NEP./DIVI ANTONINI PII PRONEP./DIVI ADRIANI ABNEP. /DIVI TRAIANI PAR ET/ DIVI NERVA ADNEPOT./M.
AVRELIO ANTONINO PIO III.FEL.AVG./PAR.MAX. BRIT. MAX/ GER. MAX/TRIB. POT. XVII. IMP. III/ COS. III. P. P. PROCOS. / M.P. XCIII.
(nº. 477 deste corpus).

13 Certo que dende a aldea de Rodicio a Vigueira hai uns cinco quilómetros, pero o que Barros fixo foi avanzar unha distancia aproximada, e por
suposto moi imprecisa, imprecisións que se repiten outras moitas veces. Contrariamente, M. Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, II, 42, 1905, conduce
esta ruta a través de Vilariño Frío e Leboreiro, cara á Medorra.

14 J. de Alarcão, O dominio romano em Portugal, Lisboa, 1995 (3ª edición), 95.
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Fig. 15. Conxunto de miliarios de Ribeira do Padredo.

Fig. 16. Miliarios da área de recreo de Icona (parte española da baixada de Portela do Homem).
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bordos da montaña das Borrageiras, un dos curutos máis elevados do Gêres, ó que xa Argote se refi-
re no seu tempo a causa das súas neves case perpetuas15, aventura a existencia dun enlace coa vía XVII
a partir da Albergaría de Bouro, o que suporía que o primeiro tramo da vía XVIII sería construído xa
nos primeiros lustros do Imperio. Dende o punto de vista topográfico, tal trazado resulta inviable para
os bos coñecedores da zona16, pero é que, ademais, dende o punto de vista arqueolóxico carece de fun-
damento. A idea de Alarcão nace de confundi-lo miliario de Tiberio do Borrageiro, preto de Porto de
Carros (Codeçoso do Arco), na vía XVII, que efectivamente Argote transmite17 e que correspondía a
un lugar dunha suave ladeira anterior á aldea de Currais (Montalegre), coa montaña das Borrageiras
aludida. Desfeito, por tanto, o equívoco, queda demostrado que a construcción da vía XVIII non pode
ser, nin sequera no seu tramo inicial, anterior ós Flavios.

Algo semellante acontece unha vez cruzado o Limia en Ponte Pedriña, a partir da aldea dos
Chaos, na que o P. Matos Ferreira18, e conseguintemente Argote19, fixan o punto do que derivaría unha
vía romana cara a Lugo, por outra parte apoiados en sólidos argumentos, que farán propor a Barros
Sibelo e Díez Sanjurjo, posteriormente, un trazado semellante20.

O que xa non se pode explicar é a teima de certos eruditos en afirmar que a devandita deriva-
ción correspondería a un primitivo trazado deste camiño entre Braga e Lugo pola provincia de
Ourense, anterior, incluso, á prolongación desta mesma vía ata Astorga por un posterior ramal sur21.
A ousadía leva a algúns a afirmar que a ponte romana de Ourense, paso obrigado da devandita vía,
sería obra de Augusto22.

Cómpre argumentar, ó respecto, que o que verdadeiramente data unha vía romana son os milia-
rios que nela aparecen e, precisamente no caso da via nova, e ó longo de todo o seu percorrido, os
miliarios máis antigos, que, por outra parte, falan expresamente da súa inauguración no ano 79 da era,
datan da época f lavia. Contrariamente, na derivación que dende os Chaos arriba a Lugo, os miliarios
máis antigos son da época de Caracalla.

15 Contador de Argote, Memórias…, II, IV, XXXII. Afirma que se conserva case todo o ano a neve neste cumio.

16 Fernando A. da Silva Cosme, A estrada da Jeira. Romanização e portugalização do seu espaço. Algúns resultados duma investigação toponímica,
Braga, 1997, 293.

17 Contador de Argote, Memórias…, III, XII, 5775.

18 Matos Ferreira, Thesouro de Braga…, 91. Dá a entender, incluso, que esta é a auténtica geyra (chámalle así expresamente) fronte á que avanza ata
Astorga, que só sería un ramal desta.

19 Contador de Argote, Memórias…, Supplemento ao Livro IV, 128 ss.

20 Barros Sibelo, Informe que obra na RAHist., carp. 9/7965/4. Desacertadamente afirma que esta derivación discorría polos montes do Viso, o que
non é verdade, e acertadamente aduce que “de estas coincidencias mal estudiadas partió el falso principio publicado por algunos autores naturales
y extranjeros para emitir la idea de que la tercera vía militar pasaba por Lobios a Celanova, Ourense y Lugo, relegando al olvido los visibles restos
marcados en la llanura de la Limia”; Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, 11, 1904-1905, 342.

21 Un dos primeiros en propor tal teoría foi Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, 1904-1905, 340. Recentemente tivo ferventes continuadores en Alvarado-
Rivas-Pato, La via nova en A Limia, Ourense, 1992, 59, e con máís dúbidas Durán, Puentes romanos de Gallaecia, tese de doutoramento mecano-
grafada, depositada na Universidade de Santiago de Compostela…, 2001, páx. 320 ss., pretendendo atribuír á mesma época, e tamén coas mesmas
vacilacións, a ponte de Freixo (Celanova).

22 Alvarado et alii…, Pontes históricas de Galicia, A Coruña, 1989.
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Por outra banda, que a ponte romana de Ourense poida ser de época augústea, precisamente
para apontoar este suposto trazado, move o sorriso. En primeiro lugar, porque da ponte verdadeira-
mente romana de Ourense non queda case nada, e a través dos leves vestixios que aínda permanecen
non é posible deducir ningunha conclusión de orde tipolóxica que poida suxerir algún tipo de cro-
noloxía, agás a súa xenérica orixe romana. En segundo lugar, porque non deixaría de ser sorprenden-
te que pontes tan emblemáticas, asentadas no decurso de vías importantes, como as de Chaves, Bibei,
Salamanca ou Mérida datasen de tempos dos Antoninos, xa no século II, e en cambio a de Ourense,
que daría paso a humildes vías secundarias, ou a de Freixo, pola que discorría outra vía que non é a
que algúns lle asignan, como amosa a aliñación dos seus miliarios, fosen xa augústeas. En conclusión,
a vía Aquis Querquennis-Lucus deriva da via nova, como tal camiño balizado con miliarios, a partir
do reinado de Caracalla probablemente, constituíndo en datas anteriores unha simple senda.

Outra cuestión que dende antigo resultou un tanto conflictiva foi o paso do Arnoia, no que se
constatan tres cuestións básicas: a de virar cara a Molgas, salvando o río pola ponte romana da devan-
dita localidade, a de facelo en sentido contrario, cruzando pola ponte de Arnuíde, ou a de acometer
de fronte o paso da canle f luvial, á altura de Vide, como fixo un de nós nun estudio anterior23. Resulta
incuestionable que a opción correcta é a terceira. Nembargantes, a posible conexión entre a ponte de
Arnuíde e o chamado Camiño da Xe, dende Xinzo da Costa ata o Rodicio, ten dado pé para supo-
ñer, ou que a calzada seguíría evidentemente este decurso24 ou que existiría unha posible variante ali-
cerzada, por outra parte, en argumentos arqueolóxicos e económicos25. Que existise un camiño de enla-
ce para dar servicio a esa rica zona, non o negamos; sen embargo, a auténtica vía romana é a que sina-
la a posición dos miliarios, e estes alíñanse ó longo da opción central, que haberá que tratar de rela-
cionar sabiamente co Camiño da Xe a partir de Tioira.

O último dos problemas, con respecto ás variantes, aparece no Bierzo. Como no caso da vía
XVII, as que o parecían non o eran, pero no seu canto xurdiu outra digna de terse en conta. Vexamos.

Segundo o Itinerario de Antonino, na mansión de Bergidum (Castro Ventosa/Cacabelos) con-
f luían tres das vías do noroeste que tiñan como punto final Asturica Augusta: a XVIII, a XIX e a XX,
esta última confundida nun mesmo decurso coa XIX no traxecto Lucus Augusti-Bergidum26. Nos tres
casos, a distancia que se marca entre Bergidum e Asturica é de 50 millas, o que leva á conclusión de
que ou o compilador do itinerario lles atribuíu no seu tempo ás tres vías un mesmo trazado ou, se se
trata de trazados distintos, que as millas empregadas en cada un deles serían de valor desigual.

23 A. Rodríguez Colmenero, La red…, 41.

24 Fr. Pedro Cid de la Concepción, Informe del 17 de Septiembre de 1858 (RAHist., rex. nº. 13), menciona a ponte de Arnuíde que naquel momento
estaban arranxando e “sea o no sea romano dirige a Ginzo de la Cuesta en donde da principio el camino que el vulgo apellida de los Romanos”.
Pola súa parte, Fernández Guerra, no resumo crítico do itinerario de Barros que a Academia lle envía ó propio Barros para que con el contraste a
súa versión, leva a vía por Arnuíde, pero, a continuación, desvíaa polos Milagres e Foncuberta, para fixala en Tioira Salientibus (RAHist., 9/7965/4).

25 Alvarado et alii, La vía romana, II…, 31 ss., cren descubrir nos “Lombos de Campo Tiñoso”, pasada a estrada Arnuíde-Maceda, indicios do paso da
vía, que por outra parte viría a se-la arteria imprescindible de comunicación coas explotacións mineiras de ouro de Vilardecás e arredores. Só que-
remos obxectar que estes “lombos” non parecen tales, dado o seu pouco relevo e o estado informe que ofrecen.

26 Wess., 429, 2; 431, 1; 425, 4; Roldán, Itineraria..., 72 ss.
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Prescindindo, por agora, da problemática específica da vía XX, unha especie de mosaico com-
posto de retallos de vías diferentes, como xa se dixo, e aténdonos ó decurso que vai marcando a ali-
ñación dos miliarios da nosa ruta, deducimos que ese tramo común ás tres vías, que o compilador fai
entrar na chaira ástur polo porto do Manzanal, pertenceu orixinariamente, en realidade, á vía XIX, de
construcción Xulio-Claudia, xa que conta nas Murielas cun miliario de Nerón27. Quíxoselle atribuír,
ademais, outro de Tito e Domiciano existente en San Justo de Cabanillas, pero contaría co inconve-
niente de acharse desprazado do posible trazado desta ruta a uns 17 quilómetros, demasiados para facer
crible un desprazamento sen xustificación coñecida.

Por isto, a hipótese máis congruente consiste en supor que o miliario de San Justo de Cabanillas,
se ben desprazado da súa colocación, como despois se demostrará, procede doutro lugar desta mesma
vía, en calquera caso situado no tramo orixinario da via nova no Bierzo, e non nas proximidades de
Torre, por onde transcorría a vía XIX, tramo que, tal vez polo mal estado daquela, o compilador do
I. de A. non tería en conta á hora de establece-lo percorrido deste sector do camiño. Agora ben, o
argumento reforzaríase se existisen feitos coadxuvantes que o apoiasen, e isto é o que imos tratar de
determinar nos parágrafos que seguen.

De entrada, cómpre dicir que, ata hai menos dun ano, ó longo do tramo Bergidum-Asturica, a
través do porto de Manzanal, non se detectara miliario ningún da dinastía f lavia, a impulsora da via
nova, excepto a atribución non demostrada do de San Justo de Cabanillas, segundo se indicou. Por
outra parte, un de nós (Santiago Ferrer) lograra identificar recentemente outro miliario da dinastía f la-
via na entrada da ermida do Cristo, en Ribera de Folgoso, marcando a milla 22, relativamente lonxe
do trazado da vía XIX e moi preto deste suposto tramo orixinario da XVIII, que dende Folgoso de la
Ribera, e cruzando por terras de Ribera de Folgoso, ascendería cara a Cerezal de Tremor por unha ruta
aínda recoñecible. Por outra parte, en Quintana de Fuseros existe, xunto á igrexa, un anaco de milia-
rio anepígrafe dado a coñecer no seu día por Mañanes28, á par que en Cabanillas de San Justo, e así
mesmo formando parte do alboio da igrexa, un cilindro granítico, que parece ter sido miliario, fai
actualmente de soporte dunha pía hemiesférica.

Finalmente, e é o máis importante, uns quilómetros antes de San Justo de Cabanillas foi atopada
unha ara romana, que actualmente se garda no Museo de los Caminos de Astorga, dada a coñecer no
seu día por Quintana Prieto29 e interpretada de maneira non correcta por el e case tódolos que o segui-
ron30. Superando, en parte, a versión anteriormente ofrecida por un de nós31, cremos que a definitiva

27 F. Fita, “Miliario romano de Almázcara”, BRAH, V, 5 novembro de 1884, 281 ss.; F. Coello, “El miliario de Almázcara”, BRAH, V, 5, 285 ss.; Mañanes,
El Bierzo…, 286.

28 T. Mañanes, El Bierzo prerromano y romano, León, 1981, 187.

29 A. Quintana Prieto, “La religión pagana en tierras de León”, Archivos Leoneses, XXIII, 1969, 103 ss.: l(ibens) v(otum) s(olvit)/ Coleiegi/Ani(us)
Coa/in(i) f(ilius).

30 T. Mañanes, Epigrafía y numismática de Astorga romana y su entorno, Salamanca, 1982, 108 ss.: Colleg(o)/Ani(us) Coam/i ne(potes) fe(cit); Diego Santos
na súa Epigrafía Romana de Asturias considéraa un epitafio. Finalmente, Rodríguez Colmenero, “Los castella de Susurros y Gigurros en el Noroeste
Hispánico y sus primeras relaciones con Roma a través del bronce de Bembibre y otros documentos de reciente aparición”, en Luis Garou - J.L. Hoyas,
El bronce de Bembibre, un edicto del emperador Augusto del año 15 a.C., León, 2001…, 79, interprétaa por primeira vez correctamente, dubidando en
ler ó principio l(ibentes) v(otum) s(olverunt) xa que supuña fracturado o nome da divindade, ou l(aribus) v(ialibus) s(acrum), como neste intre se fai.

31 Vid. nota anterior.
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pode establecerse así: L(aribus) V(ialibus) S(acrum)/ Collegi/ani Com(meatus) Int(eramni) Fl(avii), altar
consagrado ós deuses dos camiños polo colexio de transportistas de Interamnio Flavio32, unha lectura
que non satisface a algún dos investigadores da zona33.

A transcendencia da presente inscrición é dobre: polo que en si representa cara á existencia
dunha vía importante que discorría á súa beira e porque no seu texto se menciona a Interamnium
Flavium, a vella mansión viaria, de sempre coñecida, da que agora sabemos, por deducción, tralo acha-
do do bronce de Bembibre, que era a capital da Civitas Susarrorum34. Interpreta-las siglas iniciais tal
como aparecen na transcrición agora realizada, no canto de l(ibentes) v(otum) s(olverunt), como tamén
resultaría lexítimo facer35, vén avalado por exemplos diversos do convento lucense soamente coas siglas
iniciais do teónimo36, á vez que, en ocasións, aparece a fórmula de consagración inmediatamente des-
pois do nome da divindade37, como no noso caso. Por outra banda, inicia-lo texto dunha ara votiva
(non dunha funeraria), despois da expresión da divindade, pola fórmula de consagración, non digo
que sexa insólito, pero resulta menos frecuente ca poñela ó final. En canto á mención de Interamnium
Flavium38 xa non é preciso, coa interpretación que agora se dá, supor que a devandita poboación tive-
se que situarse na zona inmediata do achado do epígrafe; abonda con que a poidamos situar nas pro-
ximidades de Bembibre, como sempre se fixo, dado que o territorio de Noceda pertencía á civitas dos
Interamici, en realidade a latinización da civitas dos Susarri39, resultando lóxico que un dos seus colle-
gia dedicase ós lares viais un altar á beira dunha das vías oficiais que discorrían polo territorio desta

(

32 Os lares viais e as súas equivalencias indíxenas veñen a ser, en realidade, os protectores dos camiñantes e do comercio, en boa parte practicado polos
primeiros, a semellanza de como o son Neptuno, Mercurio, Hércules ou Epona, os cales reciben culto, en ocasións, de colectivos do tamaño do
noso, dedicados tanto ó tráfico privado como ó público (H Bender, Römischer Reiseverkher…, 17).

33 J. Mangas, Hispania Epigraphica, 8, 1998, 160: “Las propuestas de Rodríguez Colmenero deben descartarse, ya que no hay base real para sus resti-
tuciones, por muy atractivas que puedan resultar. Tanto estas propuestas como las presentadas para la iglesia de Santa Eulalia en el Valle y Tedejo
(vid. supra. Nn. 323 e 324) son resultado de novedosas interpretaciones realizadas a la luz del hallazgo del bronce de Bembibre, pero no hay razo-
nes suficientes para ver en ellas alusiones, ni a los Paemeiobrigenses ni a Interamnium Flavium. Tampoco resulta admisible la variación, sin mayores
explicaciones, entre la propuesta del texto a1 [Mercurio?] l(ibens) v(otum) s(olvit), que se sustituye por la expresión de Mercurio y el supuesto L.V.S.
inicial por la resolución dada en la nota de L(aribus) V(ialibus) S(acrum). Tampoco se explica convenientemente la supuesta lectura Collegiani.J.M.)”.
Xa podía o noso crítico terse acordado na súa nota dun dos firmantes desa parte do artigo, Santiago Ferrer; pero, á hora de omitir, omite ata que
el mesmo é o primeiro intérprete das inscricións de Tedejo e, claro, non lle gusta verse corrixido nas dedicatorias a un Coso totalmente fantástico
porque, na realidade, estas aras áchanse dedicadas a Tutela. Se de novo quixese acercase con ciencia, paciencia, humildade e método a estes dous epí-
grafes, tal vez chegaría a ver algo do que nós, de maneira casual, pois buscabamos miliarios, puidemos ver presencialmente, a través dos fotogramas
e a través dos calcos directos, algún dos cales, e porque vén a conto, mostramos aquí (fig. 3). De calquera xeito, o lector poderá sentirse xa satisfei-
to e convencido coa ben artellada serie de razóns científicas do profesor Mangas polas cales as propostas de Rodríguez Colmenero non deben ser
tidas en conta. (Máis seriedade e imparcialidade para Hispania Epigraphica, desexándolle, por suposto, moitos éxitos pero tamén unha lixeira correc-
ción de rumbo). 

34 A. Rodríguez Colmenero, “El más antiguo documento (año 15 a. C) hallado en el noroeste peninsular ibérico”, Cuadernos de Estudios Gallegos,
XLVII, 112, 16 ss., Santiago de Compostela, 1999; Los castella…, 77 ss. 

35 A. Rodríguez Colmenero, “Los castella…”, 79. 

36 Concretamente, nunha ara de Castrofeito, O Pino, preto de Santiago de Compostela, onde, como no noso caso, só se gravaron as siglas iniciais deste
teónimo composto (G. Pereira Menaut, Corpus de inscripciones romanas de Galicia. Provincia de A Coruña, Santiago de Compostela, 1991, 155).
O mesmo sucede nunha ara, aínda inédita, aparecida recentemente en Sargadelos, Concello de Cervo (Lugo) (nº. 665).

37 Arias Vilas-Le Roux-Tranoy, Inscriptions Romains de la Province de Lugo, Lugo, 1981, 83, pero sobre todo na inscrición recentemente descuberta e
comentada na nota anterior.

38 Só fai falta coller un manual de epigrafía, ir ó apartado de xentilicios abreviados, mirar que significa FL (Flavius, Flavium), despois matinar sobre
Int., pensando que polas inmediacións debería situarse, segundo os itinerarios, a mansión de Interamnium Flavium. ¿Que é o que ten que saír dese
cóctel? Sen embargo, hai sabios, segundo xa denantes se comprobou, que non adoitan chegar a tales deduccións.

39 De xeito semellante ó que ocorre cos Aquiflavienses, chamados anteriormente Turodi. Sobre o problema, A. Tranoy, La Galice…, 62; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae…, 14.
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civitas en dirección a Asturica. De tódolos xeitos, non se trata dunha dedicatoria máis, ofrecida por
un viaxeiro calquera, senón da ofrenda dun colexio de especialistas do transporte, unha asociación de
arrieiros, en suma, que é o que constitúe un commeatus40, os cales traballarían probablemente para o
estado41, ás divindades dos camiños. E como isto só adoita facerse na época romana á beira das rutas
importantes, deducimos que o presente documento constitúe a parte que faltaba para completa-los
argumentos anteriores. Por outra parte, se nos fixamos detidamente no texto do miliario de San Justo
de Cabanillas atoparémonos ante outro argumento a prol da nosa tese aínda máis definitivo, posto
que a denominación via nova, que expresamente figura nos miliarios, non resulta banal no que res-
pecta á súa construcción e á totalidade do seu percorrido42. Só esta vez, e fronte ós textos doutros
miliarios contemporáneos da mesma ruta, emprégase a fórmula via nova facta ab Asturica Bracaram,
o que, ademais de afirmar unha construcción íntegra, exclúe calquera trazado común, inclusive par-
cial, coas XIX e XX. E como o trazado da XIX é o das Murielas (miliario de Nerón), Torre e Manzanal,
o da vía XVIII debería se-lo de Noceda, San Justo de Cabanillas, Folgoso de la Ribera e a cunca do
río Porquera, ó longo do cal se localizan os seus miliarios.

Dito o que antecede, en data moi recente produciuse un descubrimento que ameaza con emba-
rullar aínda máis a situación. Trátase dun fragmento de miliario dedicado a Tito e Vespasiano, e polo
tanto do intre da inauguración da via nova, atopado dentro do casco antigo de Bembibre (nº. 517).
Pero, segundo a opinión que vimos expresando, por aquí transcorrería a vía augusta (XIX do I. de A.),
que viría a se-la prolongación do tramo das Murielas (miliario de Nerón, nº. 222) e tránsito para o de
Torre e Montalegre, onde foron atopados novos epígrafes, en calquera caso non f lavios.

Coidamos, sen embargo, que o novo achado pode explicarse nun contexto de reencontro e abso-
luta proximidade, entre si, de ámbalas vías antes de inicia-los respectivos vieiros de ascenso cara ó alti-
plano de Astorga.

Polas millas marcadas nos miliarios de San Justo de Cabanillas e a capela do Cristo (Ribera de
Folgoso), descóbrese que son sucesivas e que, polo tanto, proceden dunha mesma vía, a máis oriental,

40 O apócope da palabra contida baixo esas tres letras do epígrafe parece COM, non CON, se se compara a última das letras co N anterior da mesma
liña. Non se trata dunha deducción apodíctica, pero si probable. De tódolos xeitos, non inf lúe de máis no resultado final, pois sería admisible que
puidese tratarse doutra clase de asociación, en calquera caso sempre relacionada con Interamnium Flavium.

41 Durante o imperio (segundo G. Humbert, “Cursus Publicus”, en Daremberg-Saglio, Dictionaire antiquités grecques et romaines, 1645 ss.) os aluga-
dores do transporte foron organizados en collegia especializados, coñecéndose o dos cisiarii e iumentarii, en Tibur, Preneste, Cales, etc. (Momsem,
CIL, 1120; Fabretti, Insc. Ant., páx. 9, nº. 179), os de stratores, tabellarii, cursores en diversos lugares, etc. Un collegium commeantium é a primeira
vez que aparece, pero a súa presencia e mención nos códigos coñecidos do mundo antigo non é infrecuente, sendo aloxados gratuitamente nas ins-
talacións oficiais do cursus publicus (Cfr. ó respecto, Symmach., epist. V, 96; Cod. Theod., VII, 10, 1; Cod. Iust., I, 40, 15, 145, etc.). Ás veces, inclu-
so, a súa conducta é pòuco satisfactoria no capítulo dos furtos a xinetes e arrieiros (Cod. Theod. 5, 50, h. t.). En calquera caso, o vocábulo e os seus
derivados, tal como son empregados na lexislación da época, préstanse a ser interpretados como simples viaxeiros que se moven polas vías, ás veces
cos seus animais (Ulp. D.43.8.2.21 di que as viae privatae son aquelas que omnibus commeare liceat; e ILS, 58850 CIL, V, 1862: “…hoc iter ubi homi-
nes et animalia cum periculo commeabant apertum est”), ou como transportistas enviados en misións especiais de transporte provistos da evectio
correspondente (autorización máis medios do estado para transitar polas vías públicas. Cod. Theod. VIII, 5, 23, VII, 5, 27). Permanecen, incluso, na
toponimia actual, posiblemente, vestixios desta profesión na denominación de Comeantes que leva unha aldea próxima a Doncos da comarca dos
Ancares, Lugo (Ancares, Revista del Club Ancares, nº. 9, páx. 200).

42 Un paralelo afastado territorialmente, pero próximo dende o punto de vista cronolóxico, é o da outra via nova aberta na provincia de Arabia na
época de Traxano, onde se encontra un miliario que reza: “…redacta in formam provinciae Arabia viam novam a finibus Syriae usque ad Mare
Rubrum aperuit et stravit per Claudium Severum legatum Augusti pro praetore…” (ILS, 5834; Vega Avelaira, La participación…, 185). Non hai dúbi-
da de que foi aberta na súa totalidade e ó longo de todo o percorrido que anuncia, como sucedería no noso caso.
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f lavia, segundo dá a entende-la súa situación e texto epigráfico. Que un pequeno fragmento de milia-
rio fose trasladado en época relativamente recente dende outra milla próxima desta mesma vía f lavia
a outro lugar por onde na antigüidade decorría a vía augusta explícao a proximidade, menos de tres
quilómetros, entre Bembibre e Ribera de Folgoso. Moito máis inexplicable resultaría o que se preten-
de, por parte da xeneralidade dos estudiosos, de coidar trasladado o miliario de San Justo de
Cabanillas, que certamente o foi dende as inmediacións de Folgoso de la Ribera, dende as veciñanzas
de Torre, case 20 quilómetros.

Por iso, matinamos, mentres as evidencias non nos obriguen a mudar de idea, que os miliarios
da Capela do Cristo e San Justo de Cabanillas, os dous f lavios e de milla consecutiva (22 e 23 dende
Astorga), pertencen á via nova, mentres que os da ermida-santuario de San Xoán, posteriormente tras-
ladados a Montalegre, e o perdido de Torre, tamén coas millas 21 e 22, respectivamente, serían atri-
buíbles á Via Augusta.

3. O valor da milla empregada na mensuración desta calzada

Permitímonos avanzar que, contando cos precedentes en prol e en contra de tratadistas de finais
do século XIX e principios do XX43, foi precisamente a través de estudios parciais realizados, máis ou
menos recentemente, sobre a via nova que se rompeu a ortodoxia da milla única de 1.480 m defendi-
da por case todos para o conxunto da península44.

Sen ter en conta aínda o sector inicial dende Braga ata as proximidades de Amares, que será
obxecto dun tratamento particularizado, o gran tramo comprendido entre as millas 15 e a 34 (Portela
do Homem), a través do Concello de Terras de Bouro, resulta de doada comprobación, tendo en conta
as numerosas agrupacións de miliarios in situ, que permiten obter medicións fixas.

Pode establecerse que, despois de efectuarse máis dunha ducia de medicións manuais, en oca-
sións sucesivas e noutras alternantes, mediante roda de topógrafo e, ás veces, cinta de trinta metros,
seguindo o nítido decurso da ruta romana, que aínda se conserva case inalterado, obtivéronse uns valo-

43 Cfr. nota seguinte.

44 O primeiro en defender unha milla de 1.666 m, alomenos para tres tramos do sector español de Portela do Home, obtida entre agrupacións de milia-
rios in situ, foi Rodríguez Colmenero, La red viaria…, 31 ss. Décadas antes, A. Blázquez, “La milla romana”, Bol de la Soc. Geográfica de Madrid,
XXXIX, cad. 10, 11, 12, Madrid, 1897; “La milla romana”, BRAH, XXXII, 1898, 440 ss., establecera o valor dalgunhas ó redor de 1.670 m; máis tarde,
o fillo do anterior, Ángel Blázquez, “Diversas longitudes de la milla romana”, BRAH, C, 1932, 43 ss., amósase menos inf lexible, atribuíndo a certas
calzadas de Galicia e Cataluña millas que oscilan entre 1.000 e 1.666 m. En sentido contrario G. Puig y Larraz, “El valor métrico de la milla roma-
na”, BRAH, XXXIII, 1898, nº. 3, páx. 43. Pola súa parte, Taracena móstrase estricto en manter como valor único o de 1.485 m (B. Tarracena Aguirre,
“Las vías romanas de España”, III Congreso de Arqueología del Sureste Español, 1947, 249 ss.). Máis tarde, outros tratadistas ourensáns, á par que
cos seus cálculos viñan a ratificar, aínda que non o digan expresamente, os valores obtidos para Portela do Home, establecían outros, certamente
válidos tamén, para o sector da Limia, fixando, neste caso, a lonxitude da milla en 1.808 m (Alvarado et alii, La Vía Nova en A Limia. Sus restos,
trazado, mensuración y procedimiento constructivo, Ourense, 1992, 55 ss).



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

364

res de milla que oscilan entre os 1.640 e os 1.660 m. Sen embargo este valor parece alterarse a partir
da milla XXX, sita na Bouça da Mó (Vilarinho das Furnas), onde foi escavada tamén recentemente
unha mutatio45. Dende aquí ata a milla 34, na Portela do Homem, a lonxitude tida en conta foi a clá-
sica de 1.480 m, segundo se deduce das diversas tomas efectuadas entre as distintas asociacións de
miliarios fixos46. Pasada a Portela do Homem, xa na parte española, as millas dende a 35 ata a 39, alo-
menos, volven ser de 1.660 m aproximadamente, o que, ó parecer, se mantén ata Aquis Querquennis
(Baños de Bande), onde, segundo o itinerario, se cumpren 53 millas a Bracara e, segundo un miliario
recentemente aparecido, tamén47, o que demostra a concordancia absoluta entre as fontes textuais e
epigráficas ó longo deste primeiro sector viario. Sen embargo, a distancia existente entre o miliario da
milla 53, 400 m despois de Aquis Querquennis, e o cruceiro de Ponte Liñares, onde con bastante pro-
babilidade sitúan algúns48 a milla 60, é de 11.000 metros bastante aproximados, o que dividido polas
7 millas que existen entre ámbolos dous puntos dan un cociente de 1.570 m, cifra que nos leva á milla
de oito estadios e medio, que xa se detectara nalgún tramo da vía XVII.

A partir deste punto, e ó longo das chairas da Limia e Maceda, ata Tioira, a milla empregada é
a teórica de 1.850 metros, isto é, a de dez estadios, aínda que, en ocasións, e como xa sucede no Gêres,
as medicións concretas dean unhas cifras lixeiramente menores. Os resultados obtidos, ó respecto,
neste tramo, por Alvarado e colaboradores son espléndidos49 e, ata Tioira, ratificámolos plenamente.
Téñase en conta, ademais, que ó longo deste gran traxecto contamos con varios miliarios, provistos
de milla expresa, achados in situ, como é o caso dos de Fonte Carballa (Vilar de Santos), coa milla 66,
os de Vilariño das Poldras, coa 67, os das Antas (Couso), coa 6850, o de Busteliño, coa 74, e o de
Foncuberta, coa 80. Non hai maneira de subtraerse ás medidas que se propoñen se a vía é conducida
polo seu verdadeiro trazado51. 

Sen embargo, a partir de Tioira, o noso desacordo cos mencionados autores faise patente. Coin-
cidindo con eles, en principio, en que a vía se confundiría co chamado Camiño da Xe, que eruditos
das pasadas centurias xa mencionaban52, disentimos, en cambio, no intento de imprimirlle ese estraño
xiro polas inmediacións de Couzada para contactar con Xinzo da Costa por un itinerario de ida e volta,
antes de decidirse, a medio camiño entre Xinzo e Santiago da Costa, a inicia-lo ascenso da montaña.

45 F. Sande Lemos - A. Martinho Baptista, “Estudo de um troço da via XVIII do Itinerário de Antonino na Serra do Gerês (a Geira Romana)”, Actas
do Coloquio “A Rede Viária da Gallaecia”. Homenagem a Martins Capella. Cadernos de Arqueologia, 12-13 (1995-1996), 113 ss.

46 As medidas efectuadas son, en calquera caso, inferiores a 1.480 m, se ben superiores sempre a 1.440.
47 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I. Fontes epigráficas da Gallaecia Meridional Interior, Santiago de Compostela, 1997…, 349; “Mansiones y

mutaciones de la via nova (XVIII del I. de A.)”, Actas do coloquio “A Rede viária da Gallaecia”. Homenagem a Martins Capella. Cadernos de
Arqueologia. 12-13, 1995-1996, 94 ss.

48 Alvarado et alii, La Vía Nova en A Limia…, plano nº. 1.
49 Alvarado et alii, La Vía Nova…, páx. 55 ss.; La vía romana XVIII (via nova). Revisión de su trazado y mensuración. II. De los Limici a los Gigurri,

Ourense, 2000, 35 e 143 ss. 
50 Barros, Mapa…, nº. 57, CIL, II, 4859; A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 359, nº. 478; vide tamén nos. 445, 446, 452, 453, 457, 461, 463 e 468

deste mesmo corpus.
46 M. Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, II, nº. 43, 1905, 341, afirma que este miliario, coa milla 68, encontrábase no seu día semienterrado. Ratifica, así

mesmo, en Fonte Carballa (Vilar de Santos) a 66 e engade que a tres máis se sitúa Geminas. 
51 Ratificamos na súa case totalidade o efectuado por un de nós na década dos setenta. Cfr. A. Rodríguez Colmenero, La red viaria…, 56 ss.
52 Fr. Pedro Cid de la Concepción, Informe manuscrito, aínda inédito, dirixido á RAH o 17 de setembro de 1858 (ref. nº. 3).
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Neste inexplicable itinerario de ida e volta estarían reflectidas, segundo os mencionados autores53, esas
tres millas de máis, ata as 218, que resultan do reconto intermansional, millas que, nembargantes e sor-
prendentemente, non se contabilizarían na cifra total do inicio54. Despois de comprobar no miliario bra-
carense do caput viae que as millas da calzada son 21555, dedúcese que algunha das distancias inter-
mansionais se acha alterada, ¿cal? Como hipótese, traballemos con Salientibus xa que, segundo os dis-
tintos códices, presenta máis variantes. Se ás millas que dende Geminas lle confire o códice máis fiable
lles restamos tres, a distancia real dende aquela mansión serían XV, que sumadas ás 69 que se cumpren
en Geminas darían 84. Pero non esquezamos que en Foncuberta existe un miliario coa milla 80 e que
en Cimadevilla (Tioira) cúmprense dúas máis, co que dende esta aldea atopariámonos a dúas millas, de
1.800 e pico metros, da mansión de Salientibus, as xustas para, dende Cimadevilla, ou xa dende Tioira,
xirar por Sarreaus e Santa Marta e chegar a Xinzo da Costa, onde algúns autores situaban xa Salientibus
anteriormente56, para dende alí ascender por todo o que aínda se descobre do Camiño da Xe.

A partir de aquí as únicas distancias de referencia que poden ser tidas en conta serán o miliario
de Ponte Bibei, que marca a milla 94 dende Asturica, e Bergidum (Castro Ventosa/Cacabelos), a 50
millas de Astorga, segundo os diversos itinerarios. O que xa non imos poder facer é seguir empregan-
do no tramo seguinte a milla de 1.800 metros, como fan Alvarado e colaboradores, ou dubidando de
se o miliario de Bibei se encontra no seu lugar orixinario ou proximidades, como aqueles tratadistas
opinan. O primeiro porque ó final ímonos atopar con distancias que, contadas dende Braga e dende
Astorga, respectivamente, non encaixan entre si, e o segundo porque posuímos testemuños de que nas
proximidades de Ponte Bibei existía unha colonia de miliarios que acreditarían unha milla fixa xunto
ó río, sen dúbida a 9457, mentres que un pouco máis ó leste, pero aínda dentro dos cóbados do
Larouco, posuímos indicios para documenta-la 9358.

Tomaremos como trazado-base, con lixeiras variantes, o que efectúan Alvarado e colaboradores
entre Xinzo da Costa e Ponte Bibei59.

53 Alvarado et alii, La via.., II, 156. A lea resultante de querer resolve-lo problema inexistente das tres millas de máis leva ós autores a arbitrar solucións
verdadeiramente desesperadas e elaborar hipóteses que non levan a ningures.

54 A fiabilidade dos destinos globais que se colocan no enunciado seguidos de sic é, en principio, digna de terse en conta. Por exemplo, no que res-
pecta ós itinerarios italianos, dun total de 66, en 53 coinciden co total de millas intermansionais computadas, mentres que en trece ocasións dan
unha suma distinta.

55 Aínda que regravado no século XVIII, recoñécese no calco a cifra orixinaria de millas, CCXV. Por outra banda, a existencia de miliarios alusivos ós
capita viae non resulta insólita. Recórdese ó respecto, por exemplo, o que sinala o caput viae dende Leptis magna ata o Mediterráneo, o cal avanza
un total de 94 millas. Trátase dun monumento belamente decorado nesta ocasión (H. Bender, Römische Strassen, Stuttgart, 1975, 5).

56 Alvarado et alii, La Vía Nova…, II, 160, con moitas dúbidas, e máis fundamentándose nun escrito do erudito Servando Crespo, natural do lugar, que
nas propias deduccións e cálculos, como xa se ten visto. 

57 Ó respecto, Barros Sibelo, Antigüedades…, 161: “Al construir la nueva carretera de Ponferrada, fueron destruídos algunos miliarios que estaban derri-
bados cerca del Bibei”. Por outra parte, persoas coñecedoras da historia do miliario alí existente afirman que foi extraído do leito do río en data
relativamente recente.

58 Barros Sibelo, Nota de monedas y miliarios de Galicia, informe, inédito aínda, enviado á RAH (carpeta 9/7965/4) o 22 de marzo de 1864, afirma
que “…continuando las excavaciones y levantamiento del plano, di con otro miliario a la vajada de los Codos de Larouco el cual fue empleado el
año p(róximo) p(asado) en una alcantarilla de la nueba carretera por esa fatal incuria que nos priva de tan preciosos tesoros arqueológicos… El milia-
rio que pude leer antes de ser mutilado decía así:
IMP CAES/TRAIANI HADRIAN AVG/PONT. MAX. TRIB.POT. XVII/COS III. P. P. PROC. / ASTURICA AVG/M. P. XIII”.
Indubidadablemente, Barros esqueceu transcribir C entre o X e o primeiro trazo vertical.

59 Alvarado et alii, La Vía Nova…, II, 50 ss.
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Se sumámo-las 84 millas a Bracara, que se cumpren en Salientibus, coas 94 ab Asturica consu-
madas á beira do Bibei, obteremos 178, co que, restando esta cantidade do total de 215, quedarán as
que existen entre Salientibus (Xinzo da Costa) e Bibei, ou sexa, 37. Se a modo de tanteo dividimos os
53.580 metros que existen entre Xinzo da Costa e Ponte Bibei por esas 37 millas dános un cociente
de 1.448 m, que, con lixeiras variantes, é aceptable como a milla clásica, que oscilaría entre 1.440
metros, se o estadio é de 180 metros (600 pés de 30 cm), e de 1.480, se é de 185 m. Desta maneira, o
miliario de Ponte Bibei acharíase na milla 94 ab Asturica e 121 a Bracara. Pero tamén se acharía a trece
millas ó oeste da mansión de Foro, polo que, supondo que segue en vigor a mesma milla, multiplica-
riamos 1.448 por 13, resultando 19.240 m no treito que media ata Santo Estevo da Rúa, onde se situa-
ría estrictamente Foro. En cambio cara ó oeste, e realizando unha operación semellante, a distancia
das seis millas que media entre a milla 94 ab Asturica, do Bibei, e as teóricas 100 de distancia ás que
se sitúa daquela mesma cidade conventual a mansión de Nemetobriga, levaríanos a situar esta a unha
milla antes de Trives Vello, no próximo lugar da Quintá, xunto a Piñeiro.

Seguindo o noso proceso, dende Santo Estevo da Rúa ata Bergidum, a través da Serra da Encina
da Lastra, contabilízanse 57.310 m, que haberá que dividir pola suma de 18 + 13 millas, as dúas distan-
cias intermansionais existentes, obténdose unha lonxitude de milla de 1.848 m, que en absoluto nos é
descoñecida xa que se repite no longo tramo da Limia. A partir de Bergidum, e polo trazado que lle
atribuímos á auténtica via nova, contabilízanse ata Asturica 92.000 metros. Se no devandito tramo non
existisen miliarios provistos de millas, poderiamos aplicarlle calquera módulo miliario que encaixase, xa
que as 50 millas que o I. de A. menciona serían, en rigor, da vía 19. Agora ben, os dous miliarios dos
Flavios sinalan as millas 22 para o da ermida de Cristo, en Ribera de Folgoso, e 23 para o de San Justo
de Cabanillas. Se, por casualidade, quixesemos dividi-los 92.000 metros de distancia obtidos polas 50
millas que o I. de A. menciona, obteriamos unha milla de 1.848 m, sorpresivamente a mesma que vimos
aplicando dende Foro. Damos un paso máis e tratamos de compaxinar esta milla coa distancia que mar-
can os miliarios; e deducindo que o da ermida do Cristo sería levado ás inmediacións do templo, dun
lugar situado a unha distancia de Astorga duns 40.400 m, obteriamos que eses metros divididos entre
as 22 millas que marca o cilindro darían un cociente de 1.836 m, practicamente a mesma milla que obti-
vemos para o total. Do cal deducimos que o de San Justo, cunha milla máis, tería sido trasladado dende
a súa habitual localización nas inmediacións orientais de Folgoso de la Ribera. Como pode apreciarse,
os feitos encaixan perfectamente e ata é posible que as millas, de diferente lonxitude por suposto, fosen,
entre Bergidum e Asturica, as mesmas en número para as vías 18 e 19.

En conclusión, ó longo da via nova empregaríanse millas de diversa lonxitude, que cambiarían
de valor, non só entre determinadas mansiones, senón tamén a partir dalgunhas mutationes60. En con-
secuencia, as lonxitudes miliarias utilizadas nos distintos tramos desta ruta serían as de 10 estadios
(1.850 m), 9 estadios (1.666 m), 8 1/2 estadios (1.570 m) e 8 estadios (1.480 m). De non aplicar esta
multiplicidade miliaria, non hai maneira de concilia-las distancias fixas que marcan os miliarios coas
distancias, tanto intermansionais como ad caput viae.

60 Estableceríanse entre mansións e cada tres millas, segundo algúns autores (H Bender, Römischer Reiseverkher. Cursus publicus und Privatreisen,
Stuttgart, 1978). Outros, en cambio, móstranse escépticos con respecto a unha regularidade así de estricta.
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4. A determinación das mansións da via nova

Establecida a lonxitude de milla en cada un dos tramos investigados, cae de caixón intentar esta-
blecer brevemente a situación de cada unha das 11 mansións da vía.

Salaniana

A primeira das mansións, a partir do caput viae bracarense, é Salaniana, e como, por outra parte,
se comprobou que ata Aquis Querquennis as distancias do I. de A. coinciden coas que ref licten os
miliarios, só fará falla investigar se existe algún miliario, máis ou menos in situ, coa milla 21, que é a
que se lle asigna á devandita mansión. Isto cúmprese efectivamente nun lugar próximo ó regato de
Chumial, xunto á aldea de Travassos. Alí sitúa Argote un miliario de Heliogábalo coa milla XXI61, que
aínda permanece (nº. 277), xunto con outro dedicado a Caro. A dificultade radica en achar nas inme-
diacións do miliario, nun lugar tan abrupto, un sitio provisto dos esperados restos mansionais. Argote
non concreta nada ó respecto e só afirma que se situaba na freguesía da Moimenta ou Chamoim, así
como os autores que o seguiron, con diversas alternativas, dentro do mesmo pequeno radio62. Un dos
puntos que ofrece restos de certo relevo para fixar Salaniana é o lugar de Chan de Vilares, en Travassos.
Sen embargo atópase moi desamparado, e parece máis unha instalación complementaria tipo mutatio
que unha mansio propiamente dita. Máis suxestiva parece a idea de Fernando da Silva Cosme63, a quen
un veciño de Chamoim lle indicou que, a medio quilómetro máis ou menos da milla 21, en dirección
leste, no lugar do Pontido encontrábase abundantísima cerámica romana e elementos de construcción.
Esta é a nova que tamén nós obtiveramos con anterioriedade para Os Campos, que debe de coincidir
no mesmo sitio. Trátase dunha deliciosa vagoada chea hoxe en día de vexetación e orientada ó norte,
apta para recibi-las instalacións necesarias dunha mansión que non chegou a acadar un notable de-
senvolvemento urbanístico posterior, dada a súa situación. Se os feitos son así, Salaniana situaríase des-
pois de cumprida a milla 21, pero en realidade xa dentro da 22. Isto non constitúe obstáculo ningún.
Imos ver que Aquis Originis se sitúa ó comezo da milla 39, que é a distancia total que se lle asigna
dende Bracara, e Aquis Querquennis, uns 400 metros antes de cumprirse a 53, que é a milla de refe-
rencia64.

61 Contador de Argote, Memórias…, III, X, 543.

62 A. Fernández Guerra, cit. supra, afirma que en Travassos; Barros Sibelo, Antigüedades…, 150, que en Travassos ou nas súas inmediacións. Sen embar-
go, no seu manuscrito anterior, aínda inédito, Memoria para la explicación del mapa…, polemiza contra Cortés porque este confunde Salacia con
Salaniana, pero sen concluír nada sobre a situación definitiva desta mansión. Efectivamente, afirma que a milla XXI se sitúa xunto ó regato de
Chumial e a aldea de Travaços, pero nada sobre a situación concreta de Salaniana. Recentemente, J. Martinho Baptista - F. Sande Lemos - J.
D’Encarnação, Roteiro de a Via Romana XVIII (via nova) no Parque Nacional da Peneda do Gerês, Braga, 1995, 15, non se definen ó respecto, men-
tres que J. de Alarcão, O dominio romano em Portugal, Lisboa, 1988, 94, insiste en que debe situarse nas inmediacións da milla 38 a pesar da falta
de restos.

63 F. da Silva Cosme, A Estrada da Geira…, 313.

64 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 349, nº. 462.
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Mansións da via nova, segundo Cuntz, Itineraria…, 65.

Item alio itinere a
Bracara Asturicam
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Aquis Originis

O itinerario de Antonino sitúaa a 18 millas de Salaniana e a 39 de Bracara. Sobre o topónimo
en si xa teorizou sen éxito no seu día Manuel Murguía65, entre outros. Pola nosa parte, preferimos, de
momento, non avanzar ningunha hipótese posto que, se ben o significado de Augas da Orixe está
claro, o que xa non se explica tanto é de que orixe se trata. Dende os tempos de Castellá Ferrer66 cría-
se que Aquis Originis correspondía a Baños de Bande. Verea y Aguiar, na súa historia de Galicia con-
tradí tal afirmación, levando a mansión a Baños de Río Caldo, e o mesmo fai Fr. Pedro Cid de la
Concepción no 185867, despois de informar a Madoz no mesmo sentido. Pouco tempo despois,
Fernández Guerra móstrase da mesma opinión68, polo que a dura alegación de Barros Sibelo contra
Flórez, Cortés, Lafuente e outros, que confundían Zadagós con Zarracós, colocando Aquis Originis en
Baños de Bande69, non resulta xa tan novidosa. Aquis Originis situaríase, pois, en Baños de Río Caldo,
ó comezo da milla 39, como parece deducirse do descubrimento dos miliarios respectivos70.
Recentemente, realizáronse escavacións arqueolóxicas no lugar do Covelo, moi cerca dos nacentes ter-
mais, aparecendo ruínas importantes, sen dúbida pertencentes á mansión romana71. Sen embargo, o
seu desenvolvemento urbanístico non debeu de ser notable, posto que Ptolomeo non a inclúe na lista
de poleis que enumera.

Aquis Querquennis

O I. de A. denomínaa así, mentres que o Ravenate chámalle Aquis Cercennis72. O topónimo fai
relación inmediata ó populus dos Quarquerni, que poboaban o Limia medio, dende Ponte Liñares ata
as Serras de Entrimo e Lobios73. A súa capital foi inicialmente o Castro de Rubiás, pero, unha vez cons-
truída a via nova, a mansión de Aquis Querquennis foi aglutinando ó redor dela a maioría da poboa-
ción, de tal maneira que Ptolomeo considéraa xa o núcleo urbano principal da devandita etnia. 

A importancia dos vestixios arqueolóxicos do lugar foi detectada secularmente por varios trata-
distas74, pero só durante os vintecinco últimos anos se realizaron neste xacemento investigacións de

65 M. Murguía, Historia de Galicia…, páx. 517, pretendendo facer derivar Originis de Ogirez/Gerez=Girum. Como xa adiantamos nun estudio anterior
(A. Rodríguez Colmenero, Mansiones…, 94), a achega merece pouco creto.

66 M. Castellá Ferrer, Historia del Apostol de Iesu Christo Santiago Zebedeo, Madrid, 1610, 70 ss.
67 Fr. Pedro Cid de la Concepción, Informe manuscrito (inédito) a la RAH de 17 de sep. de 1858 (rex. nº. 3).
68 A. Fernández Guerra, Segundo camino de Antonino de Braga a Astorga (mss. inédito RAHist achado entre o dossier dedicado a Barros Sibelo).
69 F. Barros Sibelo, Memoria explicativa…, páx. 7 ss.; Antigüedades…, 154.
70 Efectivamente, Contador de Argote, Memórias…, III, XI, 566, fala dun miliario de Traxano encontrado por Brito en Baños de Río Caldo, coa milla 38.
71 M. Xusto Rodríguez, “Galicia. Romanización en el valle de Río Caldo”, Revista de Arqueología, 126, outubro de 1991, e máis amplamente, “La villa

romana de Río Caldo, Lobios (Ourense) y su ámbito termal”, en C. Fernández Ochoa - V. García Entero, Termas romanas en el occidente del impe-
rio. Segundo coloquio internacional de Arqueología, Xixón, 2000, 297 ss. Pero xa Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, II, nº. 42, 1905, fala da existencia
de tellas, ladrillos e estructuras diversas neste mesmo lugar.

72 Itin. Ant., 428, 2 e Rav. 320, 3.
73 Menciónaos PLIN, III, 28; Ptolom., II, 6, 46; CIL, II, 2447; máis ampla información en A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, I, 440.
74 Castellá Ferrer, Historia…, 70 ss.; Flórez, España Sagrada, Madrid, 1732, XVII, 10 ss.; Contador de Argote, Memórias…, 566; López Cuevillas, “La

mansión de Aquis Querquennis”, BCMOr., VI, maio-xuño, 1922, 144, 428 ss., etc.
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envergadura, que propiciaron o descubrimento dun campamento romano da época f lavia, así como
dun vicus-mansión da vía, asentados ámbolos dous á beira dun rico manancial de augas termais, que
formou parte do topónimo composto do establecemento75.

A determinación das distancias desta mansión dende Braga, así como a coincidencia coa cifra
de 53 millas que marca o Itinerario de Antonino, vén dada polo miliario de Adriano existente na basí-
lica de Santa Comba, que marca a milla 52, así como por outro, non hai moito tempo descuberto,
uns catrocentos metros ó leste da mansión, coa 5376. Conclúese, por tanto, que Aquis Querquennis
encontrábase na milla 53, aínda que non no seu final exacto.

Geminas

Transmitida con diversas variantes toponímicas nos distintos itinerarios77, non se encontrou
aínda explicación adecuada ó seu significado, xa que o topográfico, baseado na existencia de dous
outeiros xemelgos, proposto por diversos autores, dista de convencer. En calquera caso, non sempre
se situou Geminas onde agora se fai78.

Tamén nesta ocasión parecen coincidi-las distancias do I. de A., 69 millas dende Braga, coas que
van marcando sucesivamente os miliarios de Fonte Carballa (Vilar de Santos)79, Vilariño das Poldras
(milla 67) e As Antas (vulgo As Santas), Couso de Limia (milla 68). Dende este punto ata a mansión
non hai máis que medir uns 1.800 metros, segundo a milla que determinaron no seu momento con
acerto Alvarado e colaboradores75, co cal viría reducida a un punto próximo a actual torre de Sandiás,
cerca da cal se encontraron diversos restos romanos80.

75 A. Rodríguez Colmenero, “El campamento romano de Aquis Querquennis (Ourense)”, II Seminario de Arqueología del Noroeste Peninsular, Santiago
de Compostela, 1980 (Madrid, 1983, 247 ss.); “Das römische Kastell von Aquis Querquennis (Orense, Spanien). Einige Parallelen zum
Obegrermanischen Limes”. Studien zum Miletãrgrenzen Roms. Aalen, 1983. Stuttgart, 1986; A Rodríguez Colmenero - T. Vega Avelaira,
“Equipamiento militar romano del campamento de Aquis Querquennis”, ROMEC, Journal of Military Studies, 1998; A. Rodríguez Colmenero - S.
Ferrer Sierra - F.M. Herves Reigosa, Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico. Congreso Internacional, Lugo, 1998, II, 891 ss. Campamento,
vía e mansión viaria estiveron, sen dúbida, relacionados en orixe, posto que, ó igual que acontece noutras latitudes (R. Alston, Soldier und Societas
in Roman Egypty, London, 1995, 7 ss.; Vega Avelaira, La participación…, 179 e 187), sería o campamento o lugar de planificación e centro de exe-
cución do sector máis occidental da vía, alomenos, ora traballando manualmente na súa construcción os soldados mesmos (CIL, V, 7589, en Aquileya:
“per tirones iuventutis viam labe corruptam munivit ac restituit”) ora compelendo as poboacións locais a laborar nesta obra pública.

76 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 349.

77 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 349.

78 Barros Sibelo, Antigüedades…, 155 ss., facendo unha interpretación errónea dos códices do I. de A. e contra a opinión correcta, xa daquela, de
Fernández Guerra - Saavedra (Segundo camino…, 2), sitúa en Sandiás Aquis Querquennis, mentres que nun manuscrito inédito despraza Geminas a
Baños de Molgas. En cambio Fernández Guerra, no aludido itinerario, que contrapón ó de Barros, sitúa erroneamente a milla 66 en Couso, lugar
da 68, por culpa da cal segue atribuíndolle a 69 ó castelo de Sandiás. Itin. de Ant., 427, 3: Géminis/Geminas; Raven. 319, 4: Gemina.

79 Alvarado et alii, La Vía Nova…, I, 55 ss.

80 Concretamente, nas inmediacións da igrexa parroquial de Sandiás encontrouse recentemente unha ara anepígrafe (A. Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae…, 2ª edic., 196), así como restos de cerámica romana no contorno máis ou menos inmediato.
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Salientibus

As 15 millas reais que, na nosa opinión e segundo se leva dito, a separan de Geminas, unidas ó
feito demostrado de que o decurso da ruta rodea por Xinzo da Costa e de que permanece no val de
Maceda o valor da milla lixeiramente superior ós 1.800 metros81, lévannos a situar Salientibus na milla
84 dende Braga, isto é, catro despois da 80, que marca o miliario de Foncuberta; o cal coincidiría, máis
ou menos, con Xinzo da Costa, onde serían detectados importantes vestixios romanos82. Na nosa visi-
ta persoal ó lugar informóusenos de que un dos lugares máis pródigos nos achados era o das Fontes,
a uns cen metros ó noroeste do barrio da Pedriñeira e nun prado por onde antigamente discorría a
primitiva vía romana. Se nos fixamos no topónimo As Fontes decatámonos que vén a se-la traducción
romance exacta de Salientibus. Que cada un lle conceda a transcendencia que prefira, pero resulta
demasiada casualidade que coincidan as distancias, os restos arqueolóxicos de indubidable entidade e
a toponimia mesma. Outras localizacións, como as de Tioira83, entre Vilariño Frío e Montederramo84,
ou Baños de Molgas non son posibles85.

Praesidium

O topónimo soa a establecemento militar ou fortaleza, en calquera caso un lugar, dalgunha manei-
ra, fortificado. Situaríase a 18 millas de Salientibus e a 102 de Braga. Houbo quen, atraído pola semán-
tica do vocábulo, atribuíuno a Castro Caldelas86, outros ó castro de Medorra, uns quilómetros antes87,
ó Burgo88 ou, recentemente, a Vilamaior89. Aplicando a milla de 8 estadios, que é a que, segundo temos
demostrado, é posible utilizar no tramo Salientibus-Foro, cremos que Praesidium debería de corres-
ponder ás inmediacións do Castro de San Martiño, pouco antes do Burgo. Por outra banda, arredor
deste epicentro territorial foron achadas, ademais dun altar a Nabia Elaesurranega90, en San Xoán de
Camba, unha dedicatoria honorífica a Nerva91 na mesma localidade e outras dúas dentro da capela de
San Pedro do Burgo, a primeira delas na honra de Adriano, que deu a coñecer no seu momento

81 Alvarado et alii, La Vía Nova…, II, 146.

82 Informe oral do meu condiscípulo e amigo José Ramón Estévez, natural desta aldea, referendando as noticias que conteñen, primeiro as concisas
referencias vertidas nun dos informes repetidamente citados, do P. Cid de la Concepción á Real Academia da Historia en 1858, e despois un escri-
to de Servando Crespo, que contén algunhas pasaxes que se transcriben en Alvarado et alii, La Vía Nova…, II, 45 ss. Máis extensamente, nos últimos
tempos E. Rivas, A Limia, Ourense, 1985, 402.

83 Fernández Guerra e Saavedra, Segundo camino…, 3; A. Rodríguez Colmenero, Mansiones…, 92.

84 Barros Sibelo, Antigüedades…, 160.

85 Por el inclínase J. M. Caamaño, “El trazado de la vía 18 del Itinerario de Antonino en Galicia”, Actas do colóquio “A Rede Viaria da Gallaecia”,
Cadernos de Arqueologia, 12-13, Braga, 1995-1996, 61 ss..

86 Fernández Guerra-Saavedra, El segundo camino…, 4. Na mesma idea Barros-Sibelo, Antigüedades…, 147 ss., se ben a súa localización real sería entre
Medorra Vella e O Burgo.

87 Díez Sanjurjo, “Los caminos…” (Mapa).

88 Caamaño, “El trazado de la vía 18 de I. de A. en Galicia”, Cadernos de Arqueologia 12-13, 1995-1996, 65.

89 Alvarado et alii, La Vía Nova…, II, 160 ss.

90 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 153.9.

91 CIL, II, 4853ª; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 15.
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Marcelo Macías92, e a segunda na honra de Antonino Pío, segundo Rodríguez Colmenero, que a publi-
cou por primeira vez93. O feito posúe relevancia porque cando se dan nun lugar documentos públicos
desta natureza adoitan ser dedicados por toda unha civitas e coincidir co seu núcleo capital. O difícil
é atopar no contorno un xacemento romano importante ó que referilo, así como pescudar de que civi-
tas concreta podería tratarse. Para o primeiro, non contamos de momento con vestixios de maior
importancia que os achados no seu día na área monasterial de Camba94. Para o segundo, poderían ser
candidatos obrigados os Equaesi, un populus do convento bracarense, ou os Tiburi, xa do asturicen-
se. Todo depende de onde se sitúe o límite entre os conventos xurídicos, que marcaría, así mesmo, o
existente entre as dúas civitates mencionadas. As nosas vacilacións ó respecto son xa coñecidas95 e, por
outra banda, nada axudan os límites eclesiásticos do medievo, porque nun primeiro instante a dioce-
se de Ourense formouse con territorios pertencentes preferentemente ó convento ástur, englobando
nos seus dominios os Tiburros e os Gigurros96, polo que a permanencia dunha fronteira entre dioce-
ses seguindo o meridiano de Castro Caldelas, Camba, O Burgo, etc., que a través de disputas históri-
cas seculares foron basculando a prol da diocese de Astorga97, nada achegaría ó esclarecemento do pro-
blema. Recorreremos, máis ben, para solucionalo a unha combinación prudente dos datos históricos
cos accidentes xeográficos, sempre tidos en conta á hora de establecer límites de calquera tipo, xa que
a gran fronteira occidental de separación do convento ástur con respecto ós seus homólogos lucense
e asturicense ten que ser considerada no seu conxunto. Visto que, para a vertente cantábrica, Plinio98

sinala como fronteira entre lucenses e asturicenses o río Navia, sen máis precisión, o que significa que
o é ó longo de todo o seu curso ata o Cebreiro, deducimos que a prolongación lóxica desta liña ata
o Sil coincide coa canle do Lor, quedando, desta maneira, Torre de Cabreira (Esperante), onde foi ato-
pada a célebre tábula broncínea dos Lougei99, incluída dentro do sector astur. A partir da confluencia
do Lor co Sil, parece lóxico que o seguinte punto de referencia fose Cabeza de Manzaneda, o curuto
máis alto da zona (1.778 m). Agora ben, a liña imaxinaria que uniría ámbolos dous puntos tería que
discorrer necesariamente polo Regato da Cruz, en Cambela, e o alto de Cerdeira, punto que para nós
significaría o límite entre os sectores bracarense e asturicense da vía100. Aquí coincidirían, por outra

92 M. Macías, BCMOr., IV, 27. Posteriormente B. Osaba e Ruiz de Erenchum, “Restos arqueológicos de San Juan de Camba en el Museo de Orense”,
Bol. l Museo Arq. Prov. de Orense, III, 1948, 3 ss.

93 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 432, quen así mesmo dá a coñecer, por primeira vez, unha grande ara co epígrafe erosionado, que fai as
funcións de pía de auga bendita dentro do mesmo templo (Aquae Flaviae…, 190). Sorprende, por isto, que Alvarado et alii (La Vía Nova…, II, 211
ss.) ofrezan o conxunto destes tres monumentos como inéditos xa que, ademais de non citar a Marcelo Macías e a Rodríguez Colmenero nas súas
respectivas achegas orixinais, copian literalmente as transcricións epigráficas do último dos investigadores, e apostilan aínda, noutro lugar (páx. 72)
que “Hemos de mencionar los interesantes fragmentos de inscripciones de época romana, conservados en la capilla de San Pedro… Hasta ahora pocos
los han visto y los que pudieron hacerlo dieron incompleta o errónea noticia de ellos”. Sorprendente.

94 M. Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, II, 54, 1905, 370, “Dos lugares con restos podrían indicar la existencia de esta mansión: El uno en Camba y El
Burgo, el otro en Medorra Vieja; ambos tienen su castro: el de Medorra más importante y mejor estudiado. Ambos tienen restos; Medorra en más
cantidad, Camba en mejor calidad (epigráfica)”.

95 A. Rodríguez Colmenero, Mansiones…, 96; Aquae Flaviae…, I, 22.
96 P. David, Etudes Historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Paris, 1947, 39.
97 Cfr. A. Quintana Prieto, “El monasterio de San Juan de Camba”, Compostellanum, 13, 1968, 241 ss.; E. Duro Peña, “ El monasterio de San Salvador

de Trivas”, Archivos Leoneses, 21, 1964. Aborda bastante amplamente os límites entre dioceses. Na mesma liña M. A. García, “Pequeños monaste-
rios en tierra de Caldelas”, Miscelanea Samonensis, Lugo, 2001.

98 Plin., Nat. Hist., IV, 34, 111.
99 Entre outros, F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, Inscriptions rRomains de la province de Lugo, Paris, 1979, 75 ss.

100 A partir de Cabeza de Manzaneda, o límite entre os conventos avanzaría cara ó sur polos curutos da Serra de Queixa, torcería a continuación cara
ó sueste polos da Serra do Invernadoiro, Fial das Corzas e Serra do Cañizo, ata o Padornelo, e buscaría, a continuación, a canle do río Sabor ata o
Douro.
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parte, os respectivos cómputos de millas, 105 no caso do bracarense e 110 no asturicense, tramos
ámbolos dous aproximadamente iguais para cada un dos conventos.

Nesa hipótese, por tanto, non cabe dúbida de que as tres xa célebres dedicatorias honorífico-cul-
tuais de San Pedro do Burgo e Camba pertencerían á Civitas Equaesuum, delimitada polos cumes das
serras de San Mamede e Queixa polo sur-sudoeste, o curso superior do Navea, Alto de Cerdeira e
Regato da Cruz polo leste, o Sil polo norte e o Mao, a grandes liñas, polo oeste. A dificultade radica
en encontrar un xacemento suficientemente digno das tres inscricións mencionadas, como xa se indi-
cou, así como de ser susceptible de identificarse con Praesidium, se non a capital, si alomenos un dos
principais núcleos urbanos dos Equaesi, dada a súa condición de mansión viaria. (Véxase rectificación
sobre a situación de Praesidium, ó final, na addenda).

Nemetobriga

Trátase da mansión que segue a Praesidium, da que distaría só 13 millas e, na hipótese que aca-
bamos de expor, a primeira do convento ástur. Tendo en conta a milla de oito estadios que se deter-
minou para este sector, a distancia de 94 millas dende Asturica, que marca o miliario de Ponte Bibei,
e que seis millas máis ó oeste deste situaríase Nemetobriga, teremos que convir en que estes condi-
cionantes cúmprense na Quintá, non lonxe da igrexa do Piñeiro101. Sen embargo, e dada a abundancia
de restos romanos que se detectan descontinuamente case ó longo dunha milla, dende a Quintá ata
Trives Vello, podemos consideralos integrados nesa Nemetobriga ampla, posible capital dos Tiburi. En
xeral, as opinións de bastantes tratadistas da cuestión coinciden, máis ou menos, en asignarlle esta
mesma situación102, existindo outros, pola contra, que, por diversas razóns, desprazan Nemetobriga cara
a un lugar máis próximo, ó Navea ou ó Bibei103.

Foro

É a mansión que segue a Nemetobriga, situándose a 19 millas dela, segundo tódolos códices do
I. de A. Xa se dixo que dende Nemetobriga ata o cilindro do Bibei existían 6 millas, o que quere dicir

101 Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, 42, 1905, 320, fala de abundancia de restos romanos dende Trives Vello ata Piñeiro.

102 Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, páx. 7 e o mapa; M.ª Estefanía Álvarez, “Las vías romanas de Galicia”, Zephirus, 1961, 30 ss.; Caamaño, El trazado
de la vía…, 67, etc. 

103 E. Saavedra, Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don Eduardo Saavedra, Madrid, 1893, páx. 96 ss. sitúaa
en Ponte Navea; Barros Sibelo, Antigüedades.…, 160, sitúaa en Mendoia, no que máis tarde coincidirá Moralejo, “Sobre algunos topónimos de las
vías romanas de Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXVIII, 85, 1973, 209 ss. En cambio Alvarado et alii, La vía…, II, 172, prendidos do supos-
to significado do termo como lugar elevado, identifícana coa Medorra, na baixada cara ó Bibei. Cremos, sen embargo, que, dada a súa posición emi-
nente con respecto ó canón do Sil, calquera situación topográfica do contorno de Trives cumpre esta condición sobradamente, incluída A Quintá.
En realidade Nemetobriga refírese a un santuario en altura xa que a voz nemeton designa o santuario por antonomasia no mundo céltico e aparece
ref lectido en multitude de topónimos e, incluso, de teónimos, progresivamente convertidos estes lugares en espacios abertos (J. Scheid, Recueil
d’Inscriptions Gauloises, I. Textes Galo-Grecques, Paris, 1985, 20, 7 ss.; C. de Simona, “Céltico nemeto” “bosco sacro” ed i suoi derivati onomasti-
ci”, en J. de Hoz, Actas del III Coloquio de Lenguas y Culturas Paleohispánicas, Salamanca, 1985, 371 ss.; F. Marco Simón, “La individualización
del espacio sagrado. Testimonios culturales en el Noroeste Hispánico”, en M. Mayer-J. Gómez Pallarés, Religio Deorum. Actas del Coloquio
Internacional de Epigrafía Culto y Sociedad en Occidente, Sabadell, 1983, 317 ss.). En bastantes ocasións enmascara idéntica realidade que Lucus. 
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que dende aquel ata o Foro restarían aínda 13. Aplicando a milla de 1.480 m, a única posible neste sec-
tor, e efectuando as equivalencias de rigor chégase a fixar en Santo Estevo da Rúa, onde efectivamente
se levan encontrado vestixios romanos de grande importancia104. Non obstante, e malia que é neste
punto onde se cumpren as distancias, seguimos crendo que o auténtico Foro ou centro socio-comercial
situábase en Petín, a cabalo entre ámbalas dúas beiras do Sil, unidas como se sabe por unha importan-
te ponte romana, a da Cigarrosa. Este sería o auténtico Forum Gigurrorum, desdobramento na planicie
do seu caput civitatis orixinario, Calubriga, que ten que identificarse co castro de Santa María de Petín,
da que sería orixinario Lucio Pompeio Reburro Gigurro Calubrigense, como reza o seu epitafio105. É
neste punto estratéxico onde conflúen tres importantes rutas da época romana: a via nova, en dirección
oeste-leste, unha máis que probable vía procedente de Lucus polo Val de Quiroga, que seguiría un tramo
común coa via nova ata Sobradelo de Valdeorras, onde cruzaría o Sil polos Pontóns, e non Pontóriga,
en dirección ás Médulas, Molina Seca e Asturica, segundo xa foi dito; e, finalmente, outra procedente
de Aquae Flaviae, a través de Viana e O Bolo, como suxire o miliario, hoxe desaparecido, da Veiga.

De calquera maneira, e dado que entre Petín e Santo Estevo da Rúa existe unha distancia infe-
rior ós tres quilómetros, podemos considerar este primeiro sector do val como formando unha soa
conurbación, a semellanza do que acontece en Aquae Flaviae e arredores106, ou mesmo no ámbito, máis
ou menos inmediato, de Nemetobriga, segundo se viu.

Por outra parte, a atribución de Foro á Cigarrosa, o que por extensión quere dicir a Petín, tivo
tamén os seus seguidores107, ó igual que, en datas recentes, ós vestixios romanos da Pobra de Valdeorras,
que non cremos acertada108.

Gemestario

Trátase dunha mansión necesariamente de montaña, a 18 millas ó leste de Foro. E como a par-
tir de Foro mesmo, e atendendo á interrelación, ata Bergidum, do número de millas coa distancia real
existente, faise preciso empregar de novo a milla de 1.850 m, deducimos que as dezaoito millas que
median ata Gemestario fan probable a súa situación uns tres quilómetros antes de Portela de Aguiar,
isto é, nas inmediacións de Cabarcos. E aquí entra en cuestión o problemático miliario dado a coñe-
cer no seu día por Barros na baixada galega desta portela, e dicimos problemático, tanto porque des-
apareceu, como porque o seu descubridor dá dúas versións diverxentes do feito. Na primeira, e máis
próxima dos acontecementos, un informe, aínda inédito, enviado á Real Academia da Historia un 22

104 Recentemente apareceron aquí monumentais capiteis que estudiou no seu momento B. Outeiroño. É aquí tamén onde situaban Foro Cornide (noti-
cia. En M. Murguía, Historia…, 518); Verea y Aguiar, Historia…, 275 ss.; Saavedra, Los caminos…, 91 ss.; A. Blázquez, “Vía Romana de Braga a Astorga
por la provincia de Orense”, BRAHist., LXXII, 1918, 60 ss. 

105 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 210. 

106 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae. II. O tecido urbanístico da cidade romana, Santiago de Compostela, 1997, 117 ss. 

107 Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, III, 51 ss.; Estefanía, Vías…, 30; Caamaño, Mansiones…, 127 e El trazado, 70. 

108 Alvarado et alii, La vía…, II, 102. Dado que entre o miliario do Bibei e a Proba hai uns 27.550 m, se os dividisemos polo milla de 1.810 m, que os
autores mencionados aplican, obteriamos un cociente de 15 millas, dúas máis que as 13 que sabemos que existían entre o miliario de Bibei e Foro.
Pero as cousas agrávanse se a milla que se emprega é a moi probable de 1.480 m, caso en que as millas sobrantes serían 5. 
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de marzo de 1864, afirma que o devandito miliario se atopaba na baixada da costa da Encina da Lastra,
último límite da Rubiana e que marcaba a milla XII109; en cambio, nun traballo once anos posterior110

dá unha versión parcialmente distinta, sobre todo no que respecta á distancia do cilindro con respecto
á vía e á milla que revelaba o seu epígrafe, neste caso a XXIX. Concedemos escaso creto á indicación
miliaria, tanto da primeira como da segunda versión, xa que en ámbolos dous casos faltaría un L ini-
cial. Non queda outra solución máis que realiza-las reduccións pertinentes coa nosa milla de 1.480
metros, dende Foro, co que os trinta e tres quilómetros de distancia obtidos cumpriríanse en Cabarcos
ou nas súas inmediacións, xa na provincia de León111, como queda indicado.

Bergidum

A trece millas ó leste de Gemestario, Bergidum, citado por varias fontes da época112, constituíu-
se nun importante epicentro viario no que confluíron, ó menos, dúas importantes rutas do I. de A.:
a 19 e a 18. Xa se sabe que o núcleo primitivo se asentou sobre o Castro Ventosa, estratexicamente
situado e caput civitatis, sen dúbida, dos Bergidenses, a civitas que seguramente poboou o Bierzo Baixo
e os seus arredores fronte ós Susarri, recentemente localizados, que habitarían o Bierzo Alto113. Sen
embargo, todo indica que a mansión se establecería na veciña planicie de Cacabelos, rica en vestixios
arqueolóxicos, sobre todo nas zonas do cemiterio, Reguera de los Cucos, Carneros, Hornos e a Fuente
de San Esteban114. A atribución de Bergidum a este lugar é case unánime, polo que sobran máis dis-
cusións. Só queremos lembrar que era a mansión común de tres rutas, se ben unha delas debeu coin-
cidir en certa maneira co trazado da súa compañeira; ou quizabes non, posto que a vía XX non conta
cunha mansión intermedia entre Bergidum e Asturica.

Interamnium Flavium

Citáse dúas veces no Itinerario de Antonino como mansión das vías XVIII e XIX115, unha no
Anónimo de Ravena116 e outra en Ptolomeo, quen lle concede a categoría de polis117. Aparece, ademais,

109 Barros, Informes.… (RAH., carp. 9/7965/4): “A la bajada de la Encina de La Lastra último límite de Rubiana confinante con la provincia de León
entre las antiguas mansiones de Foro y Gemestario; en un terreno de brezo y robleda vaja cerca de la vía encontré otra con la siguiente inscripción 
IMP. CAES/M. AVRELIO ANT. B/PONT. MAX. GER. MAX. /PAR. MAX. AR. MAX. /TR. POT. P. P. /ASTVRICA/ M. P. XII”. 

110 Barros Sibelo, Antigüedades…, 161: “En la segunda curva sobre la Encina de la Lastra, descubrimos entre las malezas en el término de Campo, un
miliario derribado a 187 m de la vía dedicado a Caracalla, con el título de Arábigo Máximo, IMP. CAES/M. AVRELIO ANTONINO B. /PONT.
MAX. GERM. MAX. /PART. MAX. ARMAX/TR. POT. P. P. /ASTVRICA M. P… XXXIX”. 

111 Caamaño, El trazado…, 72, sitúa Gemestario xunto ó cemiterio de Robledo, mentres que Díez Sanjurjo, cit. e mapa, un pouco máis ó norte desta
poboación. Menos probable resulta a localización de Alvarado et alii, La Vía Nova…, II, 160, que levan a devandita mansión ata Portela de Aguiar. 

112 Wess., 429, 2 e 431, 1; Raven., 320, 10. Con ocasión das guerras cántabras, Flor., II, 33, 49 e Oros., VI, 21, 5. 
113 A. Rodríguez Colmenero, El más antiguo…, 77 ss.; Los castella…, 78 ss. 
114 Gómez Moreno, Catálogo… León, 58 ss. 
115 Wess., 429, 3 e 431, 2: Interamnium Flavium. 
116 PP., 320, 14: Amnion. 
117 Ptolom., II, 6, 28. 
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mencionado noutra inscrición de Noceda interpretada por un de nós118, ó mesmo tempo que a civitas
da que foi capital puido identificarse recentemente tralo descubrimento do bronce de Bembibre119.

Despois do dito nas páxinas anteriores sobre o decurso autónomo da vía XVIII polo territorio
do Bierzo e ó longo do val de Noceda, o valor desigual das millas empregadas en ámbalas dúas cal-
zadas orixina problemas á hora de serlles asignada unha mansión que lles é común. Por iso, como a
vía XIX é a máis antiga, sería ela a que tocase a capital mesma dos Susurros, identificable con algún
dos xacementos do contorno de Bembibre e despois de cumprirse 30 millas dende Asturica. Para a
XVIII, a mansión sería a mesma de nome, posto que se situaría en territorio interámico, pero non de
feito, posto que esta ruta circularía por un val paralelo ó de Bembibre. De tódalas maneiras, calquera
punto situado nos arredores de Noceda podería valer para esta función.

118 A. Rodríguez Colmenero, Mansiones…, 99; El más antiguo…, 16 ss.; Los castella…, 78-79. 

119 A. Rodríguez Colmenero, “Los castella…”, 67. 
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Representación gráfica da via nova (XVIII do I. de A.)
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MILIARIUM IN CAPITE VIAE

238.- Adriano
(Braga)

a: anaco superior 145 cm. / inferior 143 cm.
Ø: 63 cm. l: 10>12 cm.

Características externas
Correspóndese cun dos cilindros reagrupados na cidade

de Braga polo arcebispo D. Diogo de Sousa no século XVI.
Na actualidade atópase depositado no museo que leva o
nome deste prelado na devandita cidade, fragmentado en
dúas partes: co número de inventario 67.692 o anaco que
conserva a inscrición e co 190.092 o sector da columna que
carece dela. Este segundo posúe base de sustentación de
perfil cúbico, a xeito de toco. A parte epigrafada mostra cla-
ros indicios de regravación, albiscándose aínda vestixios da
primeira lenda.

Bibliografía
Argote, Memórias..., III, 17, sen le-lo número de millas;

CIL, II, 4747, sen interpretación; Capela, Miliários..., 203-
204, nº. 64, defendendo que é de Carino; Carvalho da Silva,
Elementos..., 71, nº. 1.

Interpretación

[Imp(eratorori) caes(ari)]
Traiano Hadr[ia]no. . . . . . . . . . .

aug(usto)
p[ontif(ici)] max(imo).

trib(unicia) potest(ate) XIIX
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)

a Bracara Aug(usta)
Asturicae. . . . . . . . .

m(iliae) p(assuum) CCXV. . . .

Dedicado ó emperador césar Augusto Traxano Adriano, pontífi-
ce máximo, coa potestade tribunicia por décimo oitava vez, cón-
sul pola terceira, pai da patria. Dende Bracara Augusta para
Asturica 215 millas.

Corpus dos monumentos viarios mobles

a. 133 d.C.
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Anotacións
Trátase dun miliario in capite viae, que marca as distan-

cias totais da via nova, 215 millas, que coinciden co total
das que sinala un dos códices, o máis fiable, do Itinerario de
Antonino. En Braga existen outros dous miliarios in capite
viae: un expresa as millas existentes ata Cale e outro ata

Tude. En fin, sorprende o dativo Asturicae, cando era de
esperar un Asturicam, ad Asturicam ou in Asturicam, polo
que a traducción efectuada para este dativo parécenos
axeitada. Está dedicado ó emperador Adriano e datado
entre decembro do ano 133 e decembro do ano 134 d.C.,
período en que exerce o seu décimo oitavo poder tribunicio.

Características externas
Destruído. Atopábase na Quinta da Pena, freguesía de

Barreiros (Amares). Tratábase dun cilindro de granito de
gran medio, ben arredondado, cunha altura de 172 cm. 

Bibliografía
Rigaud de Sousa, Nova ara..., 180; Domingos Silva, A

Jeira…, 9; Carvalho da Silva, Vía Bracara…, 215-216;
Elementos..., 72, nº. 3; Martins, O povoamento..., 64-65.

Anotacións
É o primeiro miliario que aparece despois de Braga ó

longo desta vía, determinando claramente o seu decurso
por unha ruta que xa non coincide coa que enfila pola Ponte
do Porto, segundo se dixo.

239.- Anepígrafe
(Quinta da Pena, Barreiros, Amares)

A BRACARA AUGUSTA M.P VI

Características externas
Destruído. Atopábase xunto ó edificio principal da Quinta

de Agrolongo, propiedade de D. Francisco Duarte, na fre-
guesía de Barreiros (Amares). Cilindro ben acabado, de
granito de gran groso, cunha altura de 80 cm.

Bibliografía
Carvalho da Silva, A., Elementos..., 72, nº. 4.

Anotacións
Situábase a continuación do anterior e, coma el, marca-

ba o decurso da vía nestas primeiras e difíciles millas do
seu percorrido.

240.- Anepígrafe
(Quinta de Agrolongo, Barreiros, Amares)

Características externas
Destruído. Atopábase, do mesmo xeito que o anterior, na

Quinta de Agrolongo, propiedade de D. Francisco Duarte, na
freguesía de Barreiros (Amares). Columna ben traballada de
granito de gran groso, que posuía unha altura de 102 cm.

Bibliografía
Rigaud de Sousa, Nova ara..., 180; Carvalho da Silva,

Vía Bracara…, 215-216; Elementos..., 72, nº. 5; Martins, O
povoamento..., 65.

Anotacións
Vale todo o dito para o miliario anterior, do que era com-

pañeiro. É posible que se trate de cilindros susceptibles de
recibir inscricións pintadas.

241.- Anepígrafe
(Quinta de Agrolongo, Barreiros, Amares)

A BRACARA AUGUSTA M.P VII
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Características externas
Atópase situado na praciña que está á fronte da capela

do Anxo da Guarda, servindo de poste dun cruceiro, na lo-
calidade de Proselos (Amares). Tambor ben cilindrado, de
granito de gran de mediano tamaño, que foi adaptado para
a función que desempeña ó rebaixárselle perimetralmente o
anel do remate superior.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 70; Carvalho da Silva,

Elementos..., 72, nº. 2. 

Anotacións
Carece de inscrición e, se algunha vez a tivo, non deixou

rastro. É posible que fose erosionada a conciencia ó remo-
delarse, para cruceiro, o groso fuste en todo o seu períme-
tro, xa que foi transformado de cilindro en cono truncado.
Atópase situado relativamente lonxe do decurso da vía
romana, polo que consideramos que foi trasladado e rea-
proveitado para a función que desempeña actualmente.

242.- Anepígrafe
(Proselos, Amares)

a: 175 cm. Ø: 56 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P ?

Características externas
Ara de granito de gran fino de excelente feitura e tama-

ño, con acroterios relevantes e tres foculi, o do medio maior,
na cara culminante da cornixa. Apareceu en 1973, en Ca-
rrazedo de Bouro ó aplanar uns terreos, situados á beira da
nova e antiga estrada, para a construcción duns almacéns
pertencentes á familia dos Eusebios. Na casa desta familia
permanece aínda o altar romano. Foi afectada por rozadu-
ras e esmoucas no campo epigráfico, que non impiden
unha interpretación correcta do texto.

Bibliografía
Rigaud de Sousa, Nova ara..., 179-187, con interpreta-

ción correcta; Da Silva, D. M.ª, Bracara Augusta, XXXVI,
1982; Os Burios..., 1986; Ferrer Sierra-Rodríguez
Colmenero, La via nova..., 95 ss.

243.- Altar ós Lares Bóuricos
(Carrazedo, Amares)

70x33x31 cm. 

A BRACARA AUGUSTA M.P VIII
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Características
externas

Atópase no cruza-
mento de camiños, que
conflúen nunha rotonda,

servindo de mastro dun cruceiro situado na aldea do Pilar
(Carrazedo, Amares). Fuste ben cilindrado de granito de
gran fino, que foi repicado nunha das súas caras, circuns-
tancia que afectou a parte da inscrición.

Bibliografía
Silva, Entre Homen.., vol. II, 170-171; A Jeira..., 8; Pinho

Brandão, 1962, 755; Martins, O povoamento..., 67-68; A.
Silva, 1986, 216; Carvalho da Silva, Elementos..., 73, nº. 6.

Interpretación

Anotacións
Cremos estar ante un exemplar dedicado ó emperador

Caro xa que presenta un desenvolvemento epigráfico se-
mellante ó do miliario da milla XVII, e non do emperador
Carino, como podería deducirse do curto número de letras
que se conservan.

[I]mp(eratori) caes(ari). .
[M(arco)] Aur(elio) Ca[ro]. .

p(io) f(elici) inv[icto
aug(usto)] p(ontifici) m(aximo) t(ribunicia) [p(otestate)

co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae)]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo, coa tribunicia potestade,
cónsul por segunda vez e pai da patria.

244.- Caro
(O Pilar, Carrazedo, Amares)

a: 177 cm. Ø: 45 cm. l: 10>11 cm.

Interpretación Anotacións
Ninguén poderá negar que se trata dun teónimo relacio-

nado intimamente co actual topónimo Bouro, circunstancia
que demostra a perdurabilidade do nome, primitivamente
etnónimo, tal vez, dende época prerromana.

O feito de posuír na cornixa vestixios de tres foculi, como
acostuma acontecer nas dedicatorias ós lares viais, permi-
te que intentemos asimilalas, sen que isto constitúa unha
proba definitiva.

Laribus
Buricis
votum
solvit

Bloena

Bloena cumpriu o seu voto ós lares bóuricos.

a. 283 d.C.
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Características externas
Áchase situado no adro da

igrexa parroquial de Paredes
Secas (Amares). Procede do
lugar da Pala, por onde trans-
corre a vía romana. Atopouse

tirado á beira dela, sendo trasladado para a súa localización
actual, haberá uns 50 anos aproximadamente, segundo
informacións dun veciño do lugar. Tambor de granito de
gran groso ben executado, pero fracturado tanto na parte
superior como na inferior, afectando esta circunstancia
negativamente ó seu epígrafe.

Bibliografía
Silva, Entre Homen..., vol. II, 320; Ribeiro da Cunha, Um

miliário…, 319-334; Martins, O povoamento..., 68-69;
Carvalho da Silva, Elementos..., 73-74, nº. 7.

Anotacións
Atendendo á distancia dende Braga e a que o seguinte

miliario posúe a milla XIII, cremos que se trata dun cilindro
pertencente á milla XII. Como nota de curiosidade, observa-
mos que os dous t de iuventutis presentan o trazo horizontal
na parte inferior debido a que na superior coinciden dous
grandes cristais de ortosa que lle dificultaron ó lapicida a
execución correcta destas letras. Cómpre subliñar, ademais,
que non aparece reflectida a frase frecuente noutros milia-
rios máis orientais dedicados a estes mesmos emperadores:
vias et pontes tempore vetustate conlapsos restituerunt.

Interpretación

a: 158 cm.  Ø: 70 cm.
l: 8>11 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XII

245.- Maximino e Máximo
(Paredes Secas, Amares)

[Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iulius Verus
Maximinus pius fel(ix) aug(ustus) ger(manicus) max(imus)

dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus)
pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V imp(erator) VII

p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) pr]oco(n)s(ul) et [Caius]
Iulius Verus Maximus. .
nob[i]lissimus caesar

germ(anicus) max(imus) dac(icus) max(imus)
sarm(aticus) max(imus)

princeps iuventutis
filius d(omini) n(ostri) imp(eratoris) C(ai) Iuli

Veri Maximini p(ius) f(elix) aug(ustus)
curante Q(uinto) Deci[o Vale

r]ino leg(ato) aug(g)(ustorum) pro[pr(aetore) c(larissimo) v(iro)
a Bra]c(ara) Aug(usta) m(ilia) p(assuum) [XII]. . . . . .

O emperador césar augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, fe-
liz, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo,
pontífice máximo, coa tribunicia potestade por quinta vez, empe-
rador pola sétima, pai da patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio
Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico má-
ximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso
señor o emperador Caio Xulio Vero Maximino; pío, feliz, augus-
to, cando era responsable dos traballos Quinto Decio Valerino,
legado propretor dos augustos, clarísimo varón, repararon a
milla 12 (desta vía) a partir de Braga.

a. 238 d.C.
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Características externas
Atópase, actualmente, fincado no chan e situado no ex-

terior da igrexa parroquial de Santiago de Vilela (Amares).
Trátase da parte inferior dun cilindro ben traballado, de gra-
nito de gran groso, que mantén boa parte do seu fuste ente-
rrado. Presenta inscrición moi erosionada, o que dificulta a
sua interpretación.

Bibliografía
Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, V, 219-220;

Contador de Argote, Memórias..., II, 536; CIL, II, 1869;
Capela, Miliários..., 105; Silva, Entre Homen..., vol. II, 395-
396; Martins, O povoamento..., 71-72; Carvalho da Silva,
Elementos..., 74, nº. 8.

Anotacións
A posesión de milla fixa por parte deste miliario permite

establece-los primeiros cálculos dende Braga para a deter-
minación do valor da milla, nunha zona e cunha distancia

que, se leve por onde se queira, vai chegar sempre a pare-
cidas conclusións. A atribución, por outra parte, deste milia-
rio ós Flavios resulta incontrovertible, malia que se perdeu
a primeira parte do texto.

Interpretación

a: 100 cm. Ø: 54 cm. l: 8 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XIII

246.- Tito e Domiciano
(Vilela, Amares)

.................................
C(aio) Calpetano [Rantio]

Quirinale V[alerio]
Festo leg(ato) Aug(usti) [propr(aetore)]. . .

a Bracara. .
[m(ilia) p(assuum)] XIII

… Sendo legado propretor de Augusto Caio Calpetano Rantio
Quirinal Valerio Festo, construíron a milla 13 dende Braga.

a. 79/80 d.C.
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Características externas
Anaco de miliario que se atopaba, ata non hai moito

tempo, depositado na berma da estrada actual e moi preto
do cemiterio de Vilela (Amares). Foi recollido por un veciño,
quen o situou no patio da súa casa, por detrás da igrexa
parroquial de Santiago. A columna, de granito de gran
groso, presenta forma irregularmente cilindrada.

Bibliografía
Silva, Entre Homen..., vol. II, 13-14; Martins, O povoa-

mento..., 71-72; Carvalho da Silva, Elementos..., 74-75, nº. 9.

Anotacións
Pese á carencia de epígrafe, a súa sinxela presencia

reforza o establecemento da milla XIII neste lugar. Posible-
mente contiña inscrición no segmento perdido.

247.- Anepígrafe
(Vilela, Amares)

a: 80 cm. Ø: 40 cm. 

Características externas
Áchase situado nunha praciña da aldea de Sta. Cruz de

Bouro, diante da ermida e xunto da estrada, servindo de
marco divisorio entre os municipios de Amares e Terras de
Bouro. Fuste ben cilindrado de granito de gran groso, frag-
mentado en tres anacos, actualmente pegados con cemento.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 146; Carvalho da Silva, Elementos...,

75, nº. 10.

Anotacións
Parece que foi traído dun lugar situado entre Vilela e Sta.

Cruz, á beira da vía romana. Achábase fracturado sobre o
valado dunha cortiña. Atribuímolo con case certeza á milla
13, a máis próxima.

248.- Anepígrafe
(Sta. Cruz, Terras de Bouro)

a: 120 cm. Ø: 78 cm. 
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XIV (x:556.300  y:4.615.080)

a: 141 cm. Ø: 55 cm. l: 9>10 cm.

249.- Tito e Domiciano
(Bouça do Padreiro, Sta. Cruz, Terras de Bouro)

Características externas
Do conxunto de miliarios que apareceron en xuño de

1981, cando se procedía á apertura da pista entre Balança
e Sta. Cruz, este foi o único exemplar que se atopaba fin-
cado, e polo tanto in situ. Actualmente está situado no
mesmo lugar e na posición en que foi atopado. Tambor ben
traballado, de granito de gran groso característico da zona.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 94-95; Carvalho da Silva,

Elementos..., 76-77, nº. 13.

Interpretación

Anotacións
O miliario presenta un texto correcto no que se poden

apreciar varios nexos, nt no pont da segunda liña, va, en
nova, da quinta, e av, de Aug, na sétima. Tamén exhibe a
acostumada damnatio memoriae sobre o nome de Domi-
ciano. Por outra parte, transcribimos en ablativo os nomes
e titulacións dos personaxes imperiais xa que outros varios
exemplares desta mesma ruta referidos ós mesmos empe-
radores así o determinan.

Imp(eratore) Tito ca[es(are)] di[v]i Vespasian(i)
f(ilio) Vespasiano aug(usto) pont(ifice) max(imo)

trib(unicia) pot(estate) VIIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII
caes(are) divi Vespasiani [f(ilio) Domitiano]

co(n)s(ule) VII via nova facta
C(aio) Calpetano Rantio Quirin(ale)

Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore)
a Bracara m(ilia) p(assuum) XIV

Nos tempos do césar emperador Tito Vespasiano Augusto, fillo do divino Ves-
pasiano, pontífice máximo, coa tribunicia potestade pola novena vez, coa impe-
ratoria pola décimo quinta vez, pai da patria, cónsul por oitava vez, e do césar
Domiciano, fillo do divino Vespasiano, cónsul por sétima vez, foi construída a
via nova na súa milla 14, sendo legado propretor de Augusto Caio Calpetano
Rantio Quirinal Valerio Festo.

(

(

( (

( (

(

a. 79/80 d.C.
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Características externas
Foi achado nas mesmas condicións que os demais ó

abrirse en 1981 a pista de terra entre Balança e Sta. Cruz.
Trátase da parte inferior dun miliario ben cilindrado, de gra-
nito de gran groso, característico da zona.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 95; Carvalho da Silva, Ele-

mentos sobre..., 77, nº. 14.

Interpretación

Anotacións
A pesar de que este miliario está fracturado e conserva

unicamente a parte inferior, na que se distinguen claramen-
te tres ringleiras da súa inscrición, podemos afirmar que se
trata dun monumento dedicado ó emperador Adriano. A súa
disposición, número de consulados e titulacións, se as com-
paramos con outros exemplares deste emperador nesta
mesma vía, así parecen confirmalo. Forma parte do gran
conxunto de cilindros exhumados in situ neste lugar.

...............................................
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)

[a] Bracara
m(ilia) p(assuum) XIIII

...........................................

...cónsul por terceira vez, pai da patria. Milla 14 dende Braga.

a: 80 cm. Ø: 59 cm. l: 11 cm.

250.- Adriano
(Bouça do Padreiro, Sta. Cruz, Terras de Bouro)
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Características externas
Apareceu, xunto cos demais do conxunto, en xuño de

1981 ó abri-la pista de terra entre Balança e Sta. Cruz. Con-
sérvase no mesmo lugar de aparición. Trátase da parte
inferior dun gran miliario de granito de gran groso ben cilin-
drado.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 95; Carvalho da Silva,

Elementos..., 78, nº. 16.

Interpretación

Anotacións
Comparando o desenvolvemento epigráfico e titulacións,

similares a outros miliarios desta mesma vía, teriamos que
atribuírlle este exemplar ó emperador Caracalla.

.................................................
ge[rmanico max(imo)]. .
pontifici m[ax(imo)]

trib(unicia) pot(estate) XVII imp(eratori) III...
co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)

a Bracara m(ilia) p(assuum) XIIII

...xermánico máximo, pontífice máximo, coa tribunicia potesta-
de por décimo sétima vez, emperador pola terceira, cónsul pola
cuarta, pai da patria, procónsul. Milla catorce dende Braga.

a: 100 cm. Ø: 69 cm. l: 9 cm.

251.- Caracalla
(Bouça do Padreiro, Sta Cruz, Terras de Bouro)

a. 213 d.C.
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Características externas
A excepción dos demais mi-

liarios desta milla, este exem-
plar foi atopado nunha corte da casa do Sr. José Augusto da
Silva, na mesma aldea de Sta. Cruz, servindo de soporte
dunha trabe. Foi trasladado ó lugar de reducción da milla 14
(Bouça do Padreiro) por dilixencias do Sr. presidente da
Câmara Municipal de Terras de Bouro, o Dr. don José Anto-
nio de Araujo. Cilindro ben executado de granito de gran
groso, característico da zona.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 95; Carvalho da Silva,

Elementos..., 78-79, nº. 17.

Interpretación

Anotacións
Se nos atemos ó desenvolvemento epigráfico, titulacións

e número de proconsulados e consulados que presenta
este cachiño de miliario, vémonos na obriga de atribuírllo ó
emperador Decio. A afinidade con outros miliarios desta mes-
ma vía así o aconsella.

.....................................
trib(unicia). . . .
potest(ate)

procons(uli) IIII
co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae). .

a Brac(ara)
m(ilia) p(assuum) XIIII

...coa tribunicia postestade, procónsul por cuarta vez, cónsul
pola segunda, pai da patria. Milla catorce dende Braga.

a: 117 cm. Ø: 52 cm. 
l: 8>10 cm.

252.- Decio
(Bouça do Padreiro, Sta. Cruz, Terras de Bouro)

a. 250 d.C.
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Características externas
Foi atopado, xunto cos demais do grupo, no lugar de

reducción da milla 14, cando se abriu a pista de terra que
comunica Balança con Sta. Cruz. Actualmente atópase no
mesmo lugar, fracturado en dúas partes, que sinxelamente
se identifican por estar feitas en granito do mesmo tipo.
Trátase, polo tanto, de dous anacos ben cilindrados, de
granito de gran fino, de cor morada, atípica na zona.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 96; Carvalho da Silva,

Elementos..., 77-78, nº. 15.

Interpretación

Anotacións
Presenta un texto epigráfico correcto, desenvolvido en

seis liñas nas que se poden observar algunhas peculiarida-
des, como serían a expresión do número de veces que foi
emperador co adverbio de cantidade en vez do numeral e
algunhas outras singularidades na fórmula.

Imp(eratori) caesari d(omino) n(ostro).
Magnentio victori

ac triumphatori perpetuo
semper augusto alamanico

max(imo) p(atri) p(atriae) proconsuli
imp(eratori) bis bono rei(publicae) nato

Ó noso señor, o césar emperador Magnencio, victorioso e triun-
fador perpetuo, sempre augusto, alamánico máximo, pai da
patria, procónsul, emperador por segunda vez, nacido para o ben
da república.

a: 240 cm. Ø: 64 cm. l: 9 cm.

253.- Magnencio
(Bouça do Padreiro, Sta. Cruz, Terras de Bouro)

(



254.- Xuliano
(Bouça do Padreiro, Sta. Cruz, Terras de Bouro) 
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a: 205 cm. Ø: 65 cm. l: 11>18 cm.

Características externas
Foi, como os demais do conxunto, atopado no lugar

coñecido como Bouça do Padreiro, cando se procedía á
apertura da pista de terra entre Balança e Sta. Cruz, tom-
bado, xunto cos demais, o que indica que estamos, sen
lugar a dúbidas, ante o sitio de reducción da milla XIV. Foi
levantado e colocado no mesmo lugar onde se atopou o
conxunto. Trátase dun gran fuste, ben cilindrado, de granito
de gran groso, que presenta o seu epígrafe moi erosionado.

Bibliografía
Martins, O povoamento..., 95; Carvalho da Silva,

Elementos..., 76, nº. 12. Non o atribúen a ningún emperador
concreto. 

Anotacións
O miliario está dedicado ó emperador Xuliano. Presenta

unhas letras moi apagadas, circunstancia que propiciou que

autores anteriores non lograsen adxudicarllo a ningún em-
perador concreto. Cremos ver unha incorrección na segun-
da liña, no que atinxe á palabra Caesar. É posible que o
segmento sra se atope transliterado e sexa, en realidade,
sar. Paleografía e características da época.

Interpretación

D(omino) n(ostro) imp(eratori) Iuliano
[caes] <sar>(i) [vic]tori

[ac] triu[mphatori]
semper augus

to m(ilia) p(assuum) [XIV]

Ó noso señor, o césar emperador Xuliano, victorioso e triunfa-
dor, sempre augusto. Milla 14 dende Braga.
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Características externas
Anaquiño dun posible miliario de granito de gran groso,

moi irregular, que apareceu en xuño de 1981 cando se pro-
cedía á apertura da pista que conduce de San João de
Balança a Sta. Cruz, asentado no chan da vía romana.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Aínda que se trata dun anaco de cilindro anepígrafe,

reforza a situación da milla XIV neste lugar.

a: 70 cm. Ø: 40 cm. 

A BRACARA AUGUSTA M.P. XV (x:556.820  y:4.616.590)

a: 100 cm. Ø: 73 cm. l: 11 cm.

256.- Caro
(Lampaças, Balança, Terras de Bouro)

255.- Anepígrafe
(Bouça do Padreiro, Sta. Cruz, Terras de Bouro)
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Características externas
Atópase no lugar de reducción da milla 15, fincado no

chan. Trátase da parte inferior dun tambor ben labrado de
granito de gran groso, característico da zona. 

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 22: Imp. Caes. M /

Aur.caro... / invicto. / PC.PM XTP/ …AVG.M.P.XV. III invic /
p.m.t.p. / a Br. XV; Barros Sibelo, Antigüedades..., 148,
lendo só a milla; Capela, Miliários..., 247; Martins, O povoa-
mento..., 94; Carvalho da Siva, Elementos…, 79, nº. 18.

Interpretación

Anotacións
Podemos atribuírlle este miliario ó emperador Caro, pos-

to que presenta idéntico desenvolvemento epigráfico e titu-
lacións que o miliario da milla XVII desta mesma vía e idén-
tico emperador. Coidamos que se trata do mesmo miliario
que lle atribúe o Padre Matos Ferreira ó emperador Carino
e non de dous exemplares distintos, como cren entender
algúns investigadores posteriores.

.................................
[p(io)] f(elici) invicto

aug(usto) p(ontifici) m(aximo) t(ribunicia) p(otestate)
[co(n)s(uli)] II p(atri) p(atriae) (milia passuum) XV

... pío, feliz, invicto, augusto, pontifice máximo, coa tribunicia
potestade, cónsul por segunda vez, pai da patria. Milla quince
(dende Braga).

a: 58 cm. Ø: 53 cm. l: 8>10 cm.

257.- Carino
(Lampaças, Balança, Terras de Bouro)

a. 283 d.C.
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Características externas
Estaba reaproveitado como peso dun lagar na casa do

Dr. Artur Marques (Quinta do Avó), na aldea de Outeiro,
parroquia de San Mateus de Ribeira (Terras de Bouro), e foi
levado en 1981-82 para a sede da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, onde se atopa depositado. Tambor ben
executado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos…, 80, nº. 21; 2ª, invicto, ó

comezo.

Interpretación

Anotacións
Pola súa redacción e titulacións, cremos estar ante un

miliario dedicado ó emperador Carino. Como nota curiosa,
hai que subliña-la incorrección que presenta iuventutes por
iuventutis.

...carino]
pio princ(ipi)
i(u)ventut<i>s

p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) p(ro)co(n)s(uli)

...a Carino, pío, príncipe da xuventude, pai da patria, cónsul, pro-
cónsul.

a: 80 cm. Ø: 39 cm. l: 9 cm.

258.- Magnencio
(Lampaças, Balança, Terras de Bouro)
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Características externas
Achouse tirado no monte, por debaixo da milla XV, entre

os anos 1985 e 1989; atópase actualmente na sede da
Câmara Municipal de Terras de Bouro. Tambor fragmentado,
de granito de gran moi groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos…, 80, nº. 20, sen o nobi-

lissimo Caesari final.

Interpretación

Anotacións
Presenta o epígrafe moi erosionado, con letras irregula-

res, circunstancia que dificulta a súa interpretación. Póden-
se observar dous nexos nas letras m-a de maximo e de
Magnentio, ademais dun c inclinado para arriba en proc e
un m inusual en nobilissimo.

[D(omino) n(ostro)]
Maximo Mag

nentio ter(ra) mar[i].
que victori proc(onsuli). . .

n[obili]ssi<m>o
c[aes(ari)]

Ó noso señor Máximo Magnentio, victorioso por terra e mar,
procónsul, nobilísimo césar.

Características externas
Atópase situado fronte ó nº. 256, dedicado a Caro, no

lugar coñecido como Lampaças ou tamén Bico da Jeira, fin-
cado no chan. Trátase dun gran cilindro de granito de gran
groso, ben executado, que presenta enterrada a súa base
cuadrangular.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro…, 21-22; Capela, Miliários...,

247; Carvalho da Silva, Elementos..., 80, nº. 19.

Anotacións
Pese a ser anepígrafe, confirma, xunto cos seus compa-

ñeiros, a situación da milla XV. É posible que se ache in situ
sen ter sido nunca derrubado.

259.- Anepígrafe
(Lampaças, Balança, Terras de Bouro)

a: 145 cm. Ø: 63 cm.

( (
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XVI (x:557.670  y:4.616.250)

a: 156 cm.  Ø: 60 cm. l: 8>14 cm.

261.- Decio
(Os Teixugos, Balança, Terras de Bouro)

Características externas
Non son ben coñecidas.

Miliario desaparecido; dado a coñecer por Barros Sibelo,
quen di: “Al tocar el límite de la feligresía da San Juan de
Balanza, en la margen del arroyo de Porto, afluente del Home,
encontramos otro referente a Marco Aurelio Antonino Pio III,
señalando 16000 pasos a Braga”.

Bibliografía
Barros Sibelo, Antigüedades..., 148-149.

Interpretación

260.- Caracalla
(San João de Balança, Terras de Bouro)

Imp · caes · divi Severi pii. fil
divi Marci Antonini nep.
divi Antonini pii pronep
divi Adriana abnep. divi

Traiani par et divi
Nerva ad nepot

M · Aurelio Antonino pio III fel · aug ·
par · max · brita · max ·
trib · pot · XVII imp · III
cos · IIII · p · p · procos

m · p · XVI
(transcrición de Barros)
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Características externas
Atópase actualmente no lugar coñecido como Os

Teixugos, na parroquia de San João de Balança, por onde
transcorre a vía romana. Foi recuperado hai uns anos no
regato próximo e colocado no sitio actual. Cipo ben execu-
tado de granito de gran groso abundante na zona.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 82 , nº. 25.

Anotacións
Aínda que non teña expresada a milla, a súa pertenza á

XVI non ofrece dúbida se atendemos á súa relación con
outras próximas.

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) [C(aio) Mes(sio)]
Quinto Tr[aiano]

Decio in[victo p(io) f(elici)]
aug(usto) pon[t(ifici) max(imo)]

trib(unicia) pot(estate) pro[co(n)s(uli)]
IIII co(n)s(uli) II

a Br(acara) m(ilia) p(assuum) [XVI]

Ó césar emperador Caio Messio Quinto Traxano Decio, invicto,
pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribuni-
cio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola segunda. Milla 16
dende Braga.

Características externas
Descoñecémolas en detalle.

Segundo o CIL, este miliario atopábase “na freguesía
de S. João de Balança, a onde chamao Os Teixugos, na
parede dunha tapaxe, que fica na beira da mesma geyra da
parte do monte...”.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4800.

Interpretación

Anotacións 
A través da noticia dos informadores do CIL e do texto

fragmentario que este transcribe si podemos deduci-la milla,
a 16, e tal vez o nome do emperador, Maximiano.

262.- Miliario de Maximiano? desaparecido
(Os Teixugos, Balança, Terras de Bouro)

...bi
imiano
Br Au
p XV...

Características externas
Segundo Matos Ferreira “...a onde chamao Os Teixugos,

na parede de huma tapagem que fica na beira da mesma
geyra para a parte do monte, consta dun pedaço de padrão
que parece foy partido, e lle falta a parte en que estava a
inscrição e só delle se descobren quatro palabras… pella

distancia en que está dos outros faz o númaro de dezaseis
millas”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 22; Argote, Memórias...,

538; Martins, O Povoamento..., 940; Carvalho da Silva,
Elementos..., 81.

263.- Miliario anepígrafe desaparecido
(Os Teixugos, Balança, Terras de Bouro)

a. 250 d.C.
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Características externas
Sitúase nun lugar coñecido

como Ribeiro de Cabaninhas,
na parroquia de Chorense,
colocado de pé xunto da vía
romana. Neste mesmo lugar
existen outros dous grandes

miliarios, que nos inducen a pensar que estamos ante o
lugar propio da reducción da milla XVII. Tambor ben cilin-
drado, de granito de gran groso, característico da zona.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 22-23; Argote, Memórias...,

402-404; CIL, II, 4801; Capela, Miliários..., 144-145; CIL, II,
4801; Domingos da Silva, Entre Holmem..., 107; Carvalho
da Silva, Elementos..., 83, nº. 26.

Anotacións
O miliario presenta unha redacción perfecta, detectán-

dose pequenas diferencias con outros exemplares do
mesmo emperador nesta mesma vía, como é o caso de
empregar C(ai) iul(i) en vez de divi. Por outra parte, mostra
ó final da segunda liña unha cruz de brazos iguais gravada
en épocas posteriores. 

Interpretación

A BRACARA AUGUSTA M.P. XVII (x:558.990  y:4.616.580)

a: 175 cm. Ø: 68 cm. l: 8>9 cm.

264.- Caracalla
(Ribeiro de Cabaninhas, Chorense, Terras de Bouro)

Imp(eratori) caes(ari) C(ai) Iul(i) Severi pii fil(io)
divi Marci Antonini nep(oti)
divi Antonini pii pronep(oti)

divi Hadriani abnep(oti)
divi Traiani parthitici et divi

Nervae adnepot(i)
M(arco) Aurelio Antonino pio fel(lici) aug(usto)

part(hico) max(imo) brit(tannico) max(imo)
germanico max(imo)
pontifici max(imo)

trib(unicia) pot(estate) XVII imp(eratori) III
co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)

a Bracara m(ilia) p(assuum) [XVII]

Ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo de Caio Xulio
Severo pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do divino
Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do divino
Traxano pártico e do divino Nerva; pío, feliz, augusto, pártico
máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífice máxi-
mo, coa potestade tribunicia por décimo sétima vez, emperador
pola terceira, cónsul pola cuarta, pai da patria, procónsul. Milla
17 dende Braga.

a. 213 d.C.
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a: 248 cm. Ø: 58 cm. l: 8>12 cm.

265.- Heliogábalo
(Ribeiro de Cabaninhas, Chorense, Terras de Bouro)

Características externas
Sitúase no lugar coñecido como Ribeiro de Cabaninhas,

na parroquia de Chorense, xunto con outros exemplares.
Descubriuse recentemente gracias á dilixencia do doutor
Araujo, ex-presidente do Concelho de Terras de Bouro.

Cilindro de granito de gran groso, con toco de sustenta-
ción e fractura na cara culminante que afecta gravemente ó
inicio da lenda epigráfica.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O miliario foi extraído dun ribeiro próximo ata onde rou-

lara hai posiblemente moito tempo. Iso indica cantos dos
seus compañeiros permanecerán aínda enterrados nas ber-
mas máis ou menos achegadas á vía romana.

Interpretación

[Imp(eratori) caes(ari) divi Septimi
Severi Pii nepoti divi

Antonini P]ii Magni filio. . . . . .
M(arco) Aurelio Antonino 

pio felici aug(usto) pontifici
max(imo) · trib(unicia) · pot(estate) II co(n)s(uli) II

proco(n)s(uli) · p(atri) · p(atriae) fortissimo 
felicissimoque

principi
a Brac(ara) ·

m(ilia) · p(assuum) XVII

Ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino
Magno Antonino Pío, neto do divino Septimio Severo Pío, pío,
feliz, augusto, pontífice máximo, co poder tribunicio e o consu-
lado por segunda vez, procónsul, pai da patria, fortisímo e feli-
císimo príncipe. Milla 17 dende Braga.

a. 218 d.C.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

421

Características externas
Atópase situado a poucos me-

tros do miliario anterior, fincado
verticalmente nun lugar coñecido
como Ribeiro de Cabaninhas, na

parroquia de Chorense (Terras de Bouro). Columna com-
pleta, de excelente factura, de granito de gran groso.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 184-185; Domingos Da Silva, Entre

Holmen..., 107; Carvalho da Silva, Elementos..., 83, nº. 27,
aceptando a transcrición de Capela, por outra parte correcta.

Interpretación

Anotacións
Un novo reforzo para a fixación da milla XVII neste

auténtico paraíso dos miliarios. Xa ninguén dubidará de que
é posible e científico establece-lo valor da milla romana
empregada neste sector e avalada por tantos conxuntos
epigráficos viarios.

a: 210 cm. Ø: 53 cm.
l: 8>10 cm

266.- Decio
(Ribeiro de Cabaninhas, Chorense, Terras de Bouro)

Imp(eratori) caes(ari) C(aio)
Mes(sio) Q(uinto) Tra(iano)

Decio invic(to)
p(io) f(elici) aug(usto) pon(tifici)
max(imo) trib(unicia) pot(estate)

proco(n)s(uli) IIII
co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) a Br(acara)

m(ilia) p(assuum) XVII

Ó césar emperador Caio Messio Quinto Traxano Decio, invicto,
pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribuni-
cio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola segunda, pai da patria.
Milla 17 dende Braga.

a. 250 d.C.
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267.- Caro
(Ribeiro de Cabaninhas, Chorense, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase actualmente fincado

nas inmediacións setentrionais
da vía romana, dentro dunha ta-
pada e pegado a un regatiño, no
lugar coñecido como Ribeiro de
Cabaninhas, na parroquia de
Chorense (Terras de Bouro).

Trátase dun gran cilindro completo e ben acabado, de gra-
nito de gran groso. 

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 22; Capela, Miliários... 198-

199; Carvalho da Silva, Elementos..., 83-84, nº. 28. 

Interpretación

Anotacións
Reforza a situación da milla XVII, xuntamente co ante-

rior. Especiais acabados paleográficos nos p e f de p(io)
f(elici).

Imp(eratori) cae[s(ari)]
M(arco) Aur(elio) Caro

p(io) f(elici) invicto
aug(usto) p(ontifici) m(aximo) t(ribunicia) p(otestate)

co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae)

Ó césar emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz, invicto,
augusto, pontífice máximo, investido coa tribunicia potestade,
cónsul por segunda vez, pai da patria.

a: 250 cm. Ø: 64 cm. 
l: 10>11 cm.

a. 283 d.C.
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XVIII (x:558.810  y:4.617.310)

268.- Tito e Domiciano
(Cha de Vilar, Chorense, Terras de Bouro)

a: 85 cm. Ø: 52 cm. l: 8 cm.

Características externas
Atópase situado na berma da vía romana mesma,

semienterrado e fincado verticalmente, feito que incita a
pensar que se atopa no lugar de reducción da milla XVIII.
Está partido, conservando unicamente a parte inferior, no
lugar coñecido como Chã de Vilar ou Minerio, na parroquia
de Chorense, onde é frecuente a aparición de fragmentos
cerámicos e gran cantidade de tellas romanas. Cilindro ben
traballado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 23-24; Argote, Memórias...,

404-406; CIL, II, 4802; Carvalho da Silva, Elementos..., 84-
85, nº. 29.

Interpretación

Anotacións
Utilización de varios nexos: va, de Valerio, au, de

Augusto, va, de Nova e, incluso, o numeral XV, de XVIII.
Nótese via nova só, sen facta.

........................................

........................................

[Domitiano co(n)s(uli)] VII
C(aio) Calpetano Rantio.

Quir(i)n(ale) Valerio Festo
leg(ato) aug(usti) propr(aetore) via

nova m(ilia) p(assuum) XVIII
........................................

Domiciano, cónsul por sétima vez. Construíuse a via nova sendo
legado propretor de Augusto Caio Calpetano Rantio Quirinal
Valerio Festo. Milla 18 dende Braga.

(

(

((

( (

((

a. 79/80 d.C.
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269.- Constancio II
(Cha de Vilar, Chorense, Terras de Bouro)

Características externas
Achado en Cha de Vilar, Chorense (Terras de Bouro).

Consérvase actualmente no interior da Câmara Municipal
de Terras de Bouro.

Granito moi desgregable o deste anaco de cilindro pro-
fundamente esmoucado.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Deficiente ordinatio na gravación do texto. Podería atri-

buírse tamén a Constancio I, pero é máis probable que sexa
de Constancio II, atendendo ó triumphatori.

D(omino) n(ostro) Fl(avio) Iu(lio) imp(eratori) Caes(ari). . 
Constan[tio]

maximo victori [ac trium]. ..
phatori au[gusto…]. 

Dedicado ó noso señor emperador césar Flavio Constancio o
Grande augusto, vencedor e triunfador.

a: 66 cm. Ø: 40 cm. l: 8>10 cm.

(
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Características
externas

Situado no lugar coñe-
cido como Lajedos, por
debaixo da aldea de

Saim, freguesía de Chorense (Terras de Bouro), á beira da
vía romana. Trátase dun cilindro ben executado, de granito
de gran groso, característico da zona.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 24-25; Argote, Memórias...,

406-408; CIL, II, 4803; Barros Sibelo, Antigüedades..., 20;
Capela, Miliários..., 106; Carvalho da Silva, Elementos…,
86, nº. 30, aducindo a interpretación de Capela, que non
transcribe facta despois de via nova.

Anotacións
Do mesmo xeito que os outros miliarios desta mesma vía,

dedicados a este emperador, presenta aparentemente un
desenvolvemento epigráfico correcto para a súa traducción en
dativo. Nembargantes, a aparición nidia de Caesare, en vez
de Caesari, obríganos a deducir que se atopa redactado en
ablativo e non en dativo. Mostra a damnatio memoriae apli-
cada sobre o nome do emperador Domiciano, así como
varios nexos: va, de Nova, na oitava liña e au, de Augusto,
na décimo primeira.

Interpretación

Hai que salientar só o feito de completa-lo segmento epi-
gráfico via nova facta.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XIX (x:559.110  y:4.617.920)

270.- Tito e Domiciano
(Lajedos, Saim, Terras de Bouro)

a: 152 cm. Ø: 55 cm. l: 8>9 cm.

Imp(eratore) Tito caesare. . . .
divi Vespasiani f(ilio).
Vespasiano aug(usto)

pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate)
VIIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule)

VIII caes(are) divi Ves
pasian(i) f(ilio) [Domitiano]

co(n)s(ule) VII via nova facta
C(aio) Calpetano Rantio

Quirinale Valerio
Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore)

a Brac(ara) m(ilia) p(assuum) XIX

En tempos do césar emperador augusto Tito Vespasiano, fillo do
divino Vespasiano, pontífice máximo, co poder tribunicio pola
novena vez, emperador pola décimo quinta, pai da patria, cónsul
pola oitava vez, e do césar Domiciano, fillo do divino Vespasiano,
cónsul por sétima vez, construíuse a via nova na súa milla 19,
sendo legado propretor de Augusto Caio Calpetano Rantio
Quirinal Valerio Festo.

(

(

( (

a. 79/80 d.C.
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Características
externas

Atópase situado no lu-
gar coñecido como Lajedos,
por debaixo da aldea de

Saim, freguesía de Chorense (Terras de Bouro), á beira da
vía romana. Trátase dun cilindro ben executado de granito
de gran groso, característico da zona, fracturado en dúas
partes, faltándolle a metade inferior.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 24-25, conseguindo ler ó

final: a Brac[ar]a m.p. XVIIII; Contador de Argote,
Memórias..., 406; CIL, II, 1860; Capela, Miliários..., 146;
Carvalho da Silva, Elementos..., 86, nº. 31.

Interpretación

Anotacións
Por estar este exemplar deitado e fragmentado pola me-

tade foinos imposible realiza-la sua transcrición total, aínda
que a fórmula epigráfica, axustándose ó coñecido modelo
dos de Caracalla, non resulta en absoluto difícil. Capela lo-
grou no seu momento mellores resultados.

271.- Caracalla
(Lajedos, Saim, Terras de Bouro)

a: 165 cm. Ø: 60 cm. l: 8>9 cm.
..........................

[Marci Anto]nini nep(oti).
..........................

[M(arco) Aurelio Anto]nino [pio] fel(ici) aug(usto).
[sarm(atico) max(imo) brit(annico)] max(imo)

[germanico] max(imo)
[pontifici ma]x(imo)

[trib(unicia) pot(estate) XVII i]mp(eratori) III
...................................

a. 213 d.C.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

427

Características externas
Atópase actualmente depositado na sede da Câmara

Municipal de Terras de Bouro. Procede, segundo o seu pre-
sidente, Dr. José Antonio de Araújo, da milla XIX. Trátase
dun cilindro ben executado de granito de gran groso, que
non presenta vestixios de letras.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 24; Carvalho da Silva,

Elementos..., 86, nº. 32.

Anotacións
Parece corresponder ó sector medio do cilindro dun

miliario, cun texto, se é que algunha vez o tivo, que se extra-
viou coa parte que lle falta. En calquera caso, responde á
descrición que dun fragmento semellante fai Matos Ferreira
na cita supra: “...estão dous padrões e entre elles un peda-
ço que foi partido...”. 

272.- Anepígrafe
(Lajedos, Saim, Terras de Bouro)

a: 138 cm. Ø: 60 cm.

Miliario desaparecido, mencionado por Matos Ferreira:
“...E ainda há poucos anos neste sitio estavão quatro, hum
dos finais foi roubado por un morador de Saim”. 

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 24.

273.- Miliario desaparecido
(Lajedos, Saim, Terras de Bouro)



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

428

Características externas
Reaproveitado na antiga casa rectoral contigua á igrexa

de Moimenta Nova (Terras de Bouro), servindo de soporte
dun balcón da devandita casa, actualmente propiedade de
Dª. Palmira de Jesús Afonso Cerqueira. Trátase dun fuste
ben redondeado, de granito de gran groso. Dada a proximi-
dade da aldea en que se atopa reaproveitado este miliario
co lugar da reducción da milla XIX, coidamos que debe pro-
ceder dela.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos…, 87, nº. 33.

Anotacións
Dá a impresión de que o diámetro do cilindro foi reduci-

do no extremo superior coa finalidade de adaptalo mellor ó
seu novo destino.

274.- Anepígrafe
(Moimenta Nova, Terras de Bouro)

a: 160 cm. Ø: 55 cm. 
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Características externas
Está situado, xunto co anterior, no lugar coñecido como

A Pudriqueira, por debaixo da aldea de Saim, ó lado da vía
romana. Trátase dun tambor ben cilindrado de granito de
gran groso característico da zona.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 88, nº. 37, sen lectura.

Anotacións
Os distintos investigadores que se ocuparon con ante-

rioridade deste miliario considerárono anepígrafe, quizais
por te-la súa inscrición moi apagada. Nós coidamos que se
trata dun exemplar pertencente ó emperador Adriano, con
letras ben marcadas, en ocasións, que o detectan, segundo
pode observarse no calco directo.

Interpretación

A BRACARA AUGUSTA M.P. XX (x:559.600  y:4618.790)

275.- Adriano
(A Pudriqueira, Saim, Terras de Bouro)

a: 105 cm. Ø: 66 cm. l: 9 cm.

Imp(eratori) c[ae]sari
Traiano Hadriano

aug(usto)
pontifi[ci] max(imo). .

trib(unicia) [po]tes[t(ate) XIIX. . .
co(n)s(uli)] III p(atri) p(atriae)

a Bracara .
m(ilia) p(assuum) XX. .

Dedicado ó emperador César Augusto Traxano Adriano, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio pola décimo oitava vez, cónsul
pola terceira, pai da patria. Milla 20 dende Braga.

a. 133 d.C.
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Características externas
Atópase situado xunto á vía romana, no lugar coñecido

como A Pudriqueira, pertencente á localidade de Saim,
parroquia de Chorense (Terras de Bouro). Apareceu tirado
nun campo próximo e foi trasladado á súa actual localiza-
ción hai algúns anos, polo que non consideramos que se
atope in situ. Trátase dunha columna irregularmente cilin-
drada de granito de gran groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 87-88, nº. 36, interpre-

tándoo correctamente.

Interpretación

Anotacións
Peculiar forma do e na palabra caes(ari) e trazos carac-

terísticos rebordantes nalgúns dos m. En calquera caso,
nesta inscrición honorífica ó emperador Carino preferiuse
unha fórmula curta á longa, de sobra coñecida.

276.- Carino
(A Pudriqueira, Saim, Terras de Bouro)

a: 150 cm. Ø: 70 cm. l: 15>19 cm.

Imp(eratori) caes(ari) M(arco)
Aur(elio) Carino.

p(io) f(elici)

Ó césar emperador Marco Aurelio Carino, pío, feliz.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

431

Características externas
Atópase situado xunto ó miliario de Caro, no lugar coñe-

cido como A Pontelha da Geira, por debaixo da aldea de
Travassos, onde transcorre a vía romana. Trátase dun cilin-
dro de granito de gran groso ben acabado.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 26; Argote, Memórias...,

408-410; CIL, II, 4805; Capela, Miliários..., 160-161;
Carvalho da Silva, Elementos..., 88, nº. 38, quen se adhire
á transcrición de Capela.

Anotacións
Trátase dun dos dous miliarios dedicados a Heliogábalo

ata o de agora descubertos nesta vía. O padre Matos Fe-
rreira leu aínda claramente a milla XXI ó final. Hoxe en día
a penas se recoñece este segmento.

Interpretación

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXI (x:560.560  y:4.619.170)

277.- Heliogábalo
(Pontelha da Geira, Travassos, Terras de Bouro)                                             

a: 143 cm. Ø: 62 cm. l: 9>10 cm.

Imp(eratori) caes(ari) divi Septimi
Severi Pii nepoti divi

Antonini Pii Magni filio
M(arco) Au[reli]o Antonino pio fel(ici) aug(usto)

pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) II
co(n)s(uli) proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae)

[f]o[rtis]simo felicissimoque
principi

[a Brac(ara)] Aug(usta)
[m(ilia) p(assuum) XXI]

Ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do divino
Magno Antonino Pío, neto do divino Septimio Severo Pío, pío,
feliz, augusto, pontífice máximo, co poder tribunicio por segun-
da vez, cónsul, procónsul, pai da patria, fortisímo e felicísimo
príncipe. Milla 21 dende Braga.

a. 218 d.C.
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Características externas
Está situado, xunto co anterior, no lugar coñecido como A

Pontelha da Geira, debaixo da aldea de Travassos (Terras de
Bouro). Trátase dun tambor ben cilindrado de granito de gran
groso, característico da zona, que presenta na parte superior
unha grande esmouca, que afectou a boa parte da súa inscrición.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 89, nº. 39, sen lectura.

Interpretación

Anotacións
Foi considerado como anepígrafe por Amaro Carvalho

da Silva. Pola nosa parte, puidemos comproba-la existencia
de inscrición perfectamente clara, con letras xigantescas,
que alcanzan na terceira liña alturas de 22 cm.

278.- Caro
(Pontelha da Geira, Travassos, Terras de Bouro)

a: 150 cm. Ø: 51 cm. l:14>22 cm.
Imp(eratori)

M(arco) A(urelio)
Car[o]

Ó emperador Marco Aurelio Caro.

Características externas
“...Entre las aldeas de Travazos y Filgueira, en una curva

de la vía, reconocimos varios trozos de miliarios, muy mal
tratados; en uno se conservan con bastante claridad las dos
últimas líneas…”.

Bibliografía
Barros Sibelo, Antigüedades..., 150.

Interpretación

279.- Emperador
descoñecido

(Lugar entre as aldeas de Travassos e Filgueira)

A Brac(ara) Aug(usta)
m(ilia) p(assuum) XXI 

21 millas dende Braga.
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Características
externas

Atópase fincado no
lugar denominado tra-
dicionalmente Ervosa,

situado por debaixo da aldea de Sta. Comba, parroquia de
Chamoim (Terras de Bouro). Gran cilindro de excelente fac-
tura, de granito de gran groso, con aberturas na parte supe-
rior, que afectaron a parte do epígrafe.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27; Argote, Memórias...,

410; CIL, II, 1869; Capela, Miliários..., 128-129; Martins, O
Povoamento..., 371; Carvalho da Silva, Elementos..., 89-90,
nº. 41.

Interpretación

Anotacións
O P. Martins Capela atribúelle este miliario ó emperador

Adriano. Nosoutros, polo contrario, coidamos que se debe
atribuír a Carino. Deducímolo das letras que se poden apre-
ciar no calco. Tal vez podería suplirse, ó final, principi, como
fixemos, ou principi iuventutis, como acostuma figurar na
titulatura deste emperador.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXII (x:561.400  y:4.619.760)

281.- Carino
(Ervosa, Sta Comba, Terras de Bouro)

a: 160 cm. Ø: 70 cm. l: 12 cm. 

[I]m[p(eratori)] Cae[s(ari). .
M(arco) Aur(elio)] Carino

[invicto]
p(io) f(elici) aug(usto)

[no]bil[issimo. .
principi]
............

Ó césar emperador Marco Aurelio Carino, invicto, pío, feliz,
augusto, nobilísimo príncipe.

Miliario desaparecido dado a coñecer por M. Capela:
“Entre os penedos do ribeiro hai un pequeno trozo de mill.
sen letras”.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 161.

280.- Anepígrafe
(Nas veciñanzas do anterior)
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Características externas
Atópase fincado, xunto ó anterior, no lugar denominado

Ervosa, por debaixo da aldea de Sta. Comba, parroquia de
Chamoim (Terras de Bouro). Trátase dunha columna ben
traballada de granito de gran groso que presenta unha ins-
crición moi apagada e de difícil interpretación.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27; Barros Sibelo, Antigüe-

dades..., 150; Capela, Miliários..., 60-61; Carvalho da Silva,
Elementos..., 90, nº. 42.

Interpretación

Anotacións
Aprécianse ata tres liñas de letras difíciles de interpretar.

Confirma, xunto co anterior, a milla 22 e a distancia relativa
con respecto ás demais agrupacións de miliarios, arredor
dos 1.660 m. Tal vez cumpra atribuílo a Caracalla, se aten-
demos ás cifras das respectivas titulaturas que Capela
transcribe.

282.- Emperador indeterminado
(Ervosa, Sta. Comba, Terras de Bouro)

a: 180 cm. Ø: 68 cm. l: 8 cm.

A lectura que no seu tempo ofreceu Matos Ferreira e
recolleron Argote e Hübner é:

...............

.............

...............

....BRACARA AVG.

...............

..............
A BRAC. AVG.
M.P. XXII

Capela corrixiu coherentemente a:
...............
p.f. aug......max
......potest XIIX
cos IIII
.....Bracara.....
.....XXII

Matos Ferreira fala de que “Neste mesmo sitio estuvo
outro padrão, que os moradores de Chamoyn ha muytos
anos levarao para o lugar da Igresa e por ser pedra de
excesiva grandeza, fizerao della un bom cruceiro, que hoje
na dita freguesía se ve”. 

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27.

283.- Miliario indeterminado
(Ervosa, Sta Comba, Terras de Bouro)
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Características externas
Foi mencionado por Martins Capela, quen afirma textual-

mente del: “...arremedo de miliario de mui limitada ilusão. A
segunda palabra que deberia ter sido Flavio ficou assim
como se ve. Pois nem ese misero espurio escapou: desapa-
receu haverá uns 8 ou 10 anos”. (Capela, Miliários..., 260).
Non estamos seguros de se será o mesmo ó que se refire
Matos Ferreira cando afirma que no lugar de Esporoes “se
descobre tambén un padrão que está metido entre uma
parede duma...” (Matos Ferreira, Thesouro..., 27).

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27; Argote, Memórias..., III,

X, 545; Capela, Miliários..., 260, sen lectura, ofrecendo as
letras que anotamos.

Interpretación

Anotacións
Pola descrición e lectura que ofrece Martins Capela, cre-

mos que se trata dun miliario dedicado a Constancio II.
Arriscámonos na penúltima liña a ler nobilissimo caesari,
pese a ser xa augusto, porque é un fenómeno que se repi-
te noutros exemplares.

285.- Constancio II
(Esporões, Sta. Comba, Terras de Bouro)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXIII (x:562.450  y:4.620.490)

Im[p(eratori) F]<l>avio
Iulio Consta

n<tio> a[ug(usto)
nobili]ss[imo caesari]

[a Bracara m(ilia) p(assuum) XX]III

Dedicado ó emperador Flavio Xulio Constantino, augusto, nobi-
lísimo césar. Milla 23 dende Braga.

Características externas
“Na cidade de Braga ha outro padrão que debia ser tra-

zido, com outros do caminho militar q(ue) chamao a Geira
no qual se lem estas palavras co(n)forme as traz Morales
e(n) suas antigüedades de Espanha”.

Bibliografía
Brito, Monarchia..., parte segunda, t. V, 66, facendo alu-

sión a Morales, de quen tomou a noticia.

Interpretación

Anotacións
Cómpre tomar coas debidas precaucións esta noticia

dada a distancia á que se sitúa esta milla de Braga, uns 37
quilómetros. De tódolos xeitos non se atopa entre os milia-
rios aparecidos na cidade primada, de aí que, tal vez, o
informador de Morales o vise in situ.

284.- Adriano
(Esporões, Santa Comba, Terras de Bouro)

Imp(eratori) caes(ari) Traiano
Hadriano aug(usto)

pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XVIII
co(n)s(uli) II[I] p(atri) p(atriae) a Bracara Aug(usta)

m(ilia) p(assuum) XXIII

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano Augusto, pontífi-
ce máximo, gozando da XVIIIª tribunicia potestade, cónsul pola
segunda vez, pai da patria. 23 millas dende Braga.

(

a. 133 d.C.
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Características externas
Atópase situado, xunto con outros dous, no lugar coñe-

cido como Esporões, por onde transcorre a vía romana,
entre as aldeas de Sta. Comba e Padrós. Foron levantados
todos por funcionarios da Câmara Municipal de Terras de
Bouro, polo que nin este nin os demais podemos conside-
ralos rigorosamente in situ. Fuste ben cilindrado de granito
de gran groso, que foi reaproveitado para coloca-lo sifón
dun tanque de auga. A resultas desta función conserva
dous buratos na parte superior.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27; Argote, Memórias...,

545; CIL, II, 4808; Capela, Miliários..., 61 e 254; Carvalho
da Silva, Elementos..., 90, nº. 44. Todos o dan como ininte-
lixible.

Interpretación

Anotacións
Tódolos investigadores anteriores consideraron este

miliario como anepígrafe debido, posiblemente, a presentar
letras moi erosionadas. Nós cremos que se trata dun cilin-
dro dedicado ó emperador Xuliano o Apóstata. A lectura
resultou traballosa, pero o esforzo mereceu a pena.

286.- Xuliano
(Esporões, Sta. Comba, Terras de Bouro)

a: 132 cm. Ø: 62 cm. l: 10>18 cm.

[D(omino) n(ostro) Flavio] Claudio
Iulia(no) invicto.

ac t[riumpha]
tori perpetuo

semper aug(usto) m(ilia) [p(assuum) XXIII]

Dedicado ó noso señor Flavio Claudio Xuliano, invicto e triun-
fador perpetuo, sempre augusto. Milla 23 dende Braga.
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Características externas
Está situado, xunto con outros dous, no lugar de Esporões,

por debaixo das aldeas de Sta. Comba e Padrós. Anaco dun
miliario ben acabado de granito de gran groso, característico
da zona.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 61; Carvalho da Silva, Elementos…,

91, nº. 45.

Anotacións
Confirma a milla 23 pese a tratarse dun miliario anepí-

grafe. Non se perciben vestixios de letras.

287.- Anepígrafe
(Esporões, Sta. Comba, Terras de Bouro)

a: 80 cm. Ø: 58 cm.

Características externas
Atópase situado, xunto cos dous exemplares anteriores,

no lugar coñecido como Esporões, por debaixo das aldeas
de Sta. Comba e Padrós. Trátase dun cipo mal cilindrado de
granito de gran groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 91, nº. 46.

Anotacións
Como o anterior, confirma o lugar da milla 23.

288.- Anepígrafe
(Esporões, Sta. Comba, Terras de Bouro)

a: 90 cm. Ø: 47 cm.
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Características externas
Está situado na berma da vía romana, non lonxe do cru-

zamento do camiño vello de Padrós a Cabaninhas. Foi le-
vantado por funcionarios da Câmara Municipal de Terras de
Bouro e fincado na súa actual localización. Trátase da parte
superior dun cilindro ben acabado de granito de gran groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 92, nº. 48, coa interpre-

tación correcta.

Anotacións
Corresponde á milla 24, aínda que non logre lerse a

devandita cifra no texto. En calquera caso, a súa asociación
con outros exemplares alí presentes confirma a milla e, con
isto, a distancia con relación ó grupo anterior.

Interpretación

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXIV (x:563.870  y:4.620.940)

289.- Maximino e Máximo
(Padrós, Terras de Bouro)

a: 142 cm. Ø: 63 cm. l: 8 cm.

[Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iu]lius Verus
[Maximinus] p(ius) f(elix) aug(ustus) 

[germ(anicus) max(imus)] dac(icus) max(imus) sa[rm(aticus)
max(imus) p]ont(ifex) max(imus) tr(i)b(unicia)

[pot(estate) V imp(erator) VII p(ater)] p(atriae) co(n)s(ul) pro
[co(n)s(ul) et G(aius)] Iulius Verus
[Maximus nobiliss]umus c(a)es(ar)

[germ(anicus) max(imus)] dac(icus) max(imus)
[sarm(aticus) ma]x(imus) pri(n)c<e>ps iv(ve)ntutis

[f(ilius) d(omini) n(ostri) imp(eratoris) caes(aris)] C(ai) Iuli [Veri. .
......................................................] 

O césar emperador augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, fe-
liz, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pon-
tífice máximo, co poder tribunicio por quinta vez, emperador por
sétima vez, pai da patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero
Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico máximo,
sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o
emperador césar Caio Xulio Vero Maximino…
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Características externas
Foi referenciado por Matos Ferreira, quen afirma que:

“Adiante do Bico de Geyra…, estão dois padrões que athe
agora estiveram todos enterrados; o primeyro tem de alto
descuberto da terra sette palmos, e nove de grosso; tem
h~ua inscripção…”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27-28; Argote, Memórias...,

410-412; CIL, II, 4807; Carvalho da Silva, Elementos..., 93,
nº. 49.

Interpretación

Anotacións
Estamos ante un miliario dedicado a dous emperadores

coa fórmula dd nn, un que aparece reflectido no texto, Licinio,
e o outro descoñecido. Podería tratarse, ou do seu fillo do
mesmo nome, ou de Constantino o Grande, con quen lle toca
comparti-lo imperio entre o 312 e o 324 d.C. Desaparecido.

290.- Licinio e Licinio o Mozo
(Padrós, Terras de Bouro)

DD(ominis) nn(ostris) Val(erio)
Liciniano

Licinio NN
......ori

....................

Ós nosos señores Valerio Liciniano Licinio…

Segundo Matos Ferreira: “O outro padrão tem de alto
descuberto da terra seis palmos, e oyto de grosso e a ins-
crição está gastada”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 27.

291.- Miliario desaparecido
(Padrós, Terras de Bouro)

Características externas
Ó igual có anterior é mencionado por Matos Ferreira:

“Neste mesmo sitio estavao mais dous padrões que hum
morador de Cabaninhas furtou ha poucos anos e todos
quantos neste sitio fazen 24 milhas” .

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 28.

292.- Miliario desaparecido
(Padrós, Terras de Bouro)
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XXV (x:564.870  y:4.621.230)

293.- Decio
(Cruceiro de Sá, Covide, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase servindo de fuste para un cruceiro á entrada da

aldea de Sá, na parroquia de Covide (Terras de Bouro).
Está colocado de forma invertida, polo que boa parte do seu
epígrafe se atopa enterrado. Sabemos que está dedicado ó
emperador Decio polas descricións que nos fan del, tanto o
P. Matos Ferreira como Martins Capela. Nós unicamente
puidemos aprecia-las dúas últimas liñas da inscrición. Trá-
tase dun gran cilindro, ben executado, de granito de gran
groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 28-29; Argote, Memórias...,

412-414; CIL, II, 4809; Barros Sibelo, Antigüedades..., 150;
Capela, Miliários..., 185; Carvalho da Silva, Elementos...,
94, nº. 53.

Interpretación

Anotacións
Ofrecémo-la interpretación de Matos Ferreira xa que, ó

estar colocado verticalmente e de forma invertida, non pui-
demos ve-la totalidade da súa inscrición, a excepción das
dúas últimas liñas. 

Segundo Matos Ferreira:

Imp(eratori) caes(ari)
G(aio) Mes(sio) Quinto

Traiano Decio
invicto pio fel(ici) aug(usto)

pont(ifici) max(imo) t(ribunicia) p(otestate)
proco(n)s(uli) IIII

co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae)
a Brac(ara) mil(ia)

p(assuum) XXV

Dedicado ó césar emperador Gaio Mesio Quinto Traxano Decio,
invicto, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder
tribunicio, procónsul por cuarta vez, cónsul por segunda vez, pai
da patria. Milla 25 dende Braga.

a: 200 cm. Ø: 63 cm. l: 9 cm.

a. 250 d.C.
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Características externas
Atópase servindo de soporte no alpendre exterior dunha

corte situada no centro da aldea de Covide. Foi partido ver-
ticalmente pola metade para ser adaptado a unha función
anterior á que desempeña na actualidade. Deducímolo das
fendas que o adornan. Trátase dun cilindro de granito de
gran fino, na súa orixe de boa factura.

Bibliografía
Bernardo de Brito, Monarchia..., vol. V, 251-253; Matos

Ferreira, Thesouro..., 29; Contador de Argote, Memórias...,
212-214; CIL, II, 4812; Capela, Miliários..., 66 e 186;
Carvalho da Silva, Elementos..., 100, nº. 56. 

Interpretación

Anotacións
Posiblemente conserve máis letras das que nós puide-

mos observar. Convén anotar que se atopa invertido, polo
que a súa lectura resulta, en tódalas hipóteses, complicada.
Se se identificase co que Brito menciona, como parece pro-
bable, proviría de Varzeas, lugar da milla 26, xa ó fondo da
veiga de Santa Eufemia.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVI (x:566.280  y:4.621.270)

294.- Decio
(Covide, Terras de Bouro)

a: 195 cm. Ø: ? l: 8 cm.

[Imp(eratori) caes(ari)
C(aio) Messio Q(uinto)

Tr(aiano) Deci]o
[invicto pio] fel(ici)

[aug(usto) pont(ifici)] max(imo)
[trib(unicia) p]o[t(estate)

proco(n)s(uli) IIII co(n)]s(uli) II
[p(atri) p(atriae) a Brac(ara)] Aug(usta)

[m(ilia) p(assuum) XXV]I

Dedicado ó césar emperador Caio Mesio Quinto Traxano Decio,
invicto, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder
tribunicio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola segunda, pai da
patria. Milla 26 dende Braga.

a. 250 d.C.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

442

295.- Emperador
descoñecido

(Bárzeas, Covide, Terras de Bouro)

Características externas
Segundo Barros Sibelo: “...En el lugar de Bargeas, con-

finando con la vega de Sta. Eufemia, reconocimos otra
columna que presta igual servicio que la anterior (pié de
cruz) pero tan desgraciadamente colocada que la inscrip-
ción está al revés y algunas letras parece que fueron modi-
ficadas por mano poco experta. Las tres últimas líneas se
prestan bien a la interpretación...”.

Bibliografía
Barros Sibelo, Antigüedades..., 151. 

Interpretación

Anotacións
Témo-las nosas dúbidas sobre se non poderá identifi-

carse co miliario anterior. Nembargantes, existen serios
indicios de que non se trata do mesmo.

...trib. pot. II. Av...III
..............IIII

a Bra. Aug. M. P. XXVI

296.- Adriano
(Covide, Terras de Bouro)

Características externas
Foi transformado en fuste dun cruceiro na aldea de

Covide, situándose actualmente no lugar de Outeiro do Rei.
Para tal efecto foi repicado en todo o seu perímetro, afec-
tando a labra a boa parte da inscrición, a excepción do sec-
tor que está enterrado e no que, segundo Amaro Carvalho
da Silva, no ano 1980 creu descubri-la palabra Hadriano.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 99-100, nº. 55.

Anotacións
Dada a altura que se lle presume, debeu ser certamen-

te monumental. Mágoa que ó transformalo en cruceiro non
se respectase o seu perímetro orixinario e con el a inscri-
ción correspondente.
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Características externas
Foi referenciado por Matos Ferreira, o cal nos di que: “No

lugar de Cobide, defronte das Casas da Residencia do
R(evend)o P(árro)cho tinha hum lavr(od)or dentro de hum
curral hum Padrão q(ue) lhe servia de pedestal a h~ua trave...”.
Con posterioridade, Martins Capela engade que: “...as pes-
quizas do mill(iário) de Licinio o moço: O que se apurou da
segunda vez é que a tal pedra muito provavelmente foi inuti-
lisada ainda ha dois para tres anos... um genro do Silva a
quem tocou o cardenho fez da pedra duas pias para porcos”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 84-85; CIL, II, 4810; Capela,

Miliários..., 254-255; Carvalho da Silva, Elementos..., 99, nº. 54.

Interpretación

Anotacións
É un dos poucos miliarios deste emperador aparecidos

ó longo da via nova e, incluso, doutras vías do noroeste.

297.- Licinio
(Covide, Terras de Bouro)

D(omino) <n>(ostro)
Valerio

Liciniano
Licinio
iuniori

m(ilia) p(assuum) XXVI

Dedicado ó noso señor Valerio Liciniano Licinio, o Mozo. Milla
26 dende Braga.

Características
externas

Foi atopado en 1988
no Campo do Saganho,

no barrio de Várzeas de Covide, polo Sr. Abel Pereira Fer-
nandes e actualmente está colocado no lugar da Jeirinha, á
saída de Várzeas, presumiblemente no lugar de reducción da
milla 26. Trátase dun cipo irregularmente cilindrado de grani-
to de gran groso.

298.- Constancio I
(A Jeirinha, Covide, Terras de Bouro)

a: 125 cm. Ø: 63 cm. l: 8 cm.
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Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 100-101, nº. 57, dándoo

como anepígrafe.

Anotacións
Carvalho da Silva dá este miliario como unha peza anepí-

grafe. Pola nosa parte cremos, a teor da inscrición fragmen-
tada que conserva, que ben podería tratarse dun miliario dedi-
cado ó emperador Constancio I ou ó seu fillo Constantino. De
tódolos xeitos, os vestixios de letras fanse evidentes a través
tanto da observación directa coma do calco.

Interpretación

Imp(eratori) d(omino) n(ostro). . .
Flavio Vale[rio.

Constantio]
………………..

[m(ilia) p(assuum)] XX[VI]

Ó noso señor o emperador Flavio Valerio Constantio… Milla 26.

Segundo Matos Ferreira: “En Cobide sobre o lugar de
Varzea, ou Barzes, para o fin da veiga de Santa Eufemia,
haberia alguns padrões de que ainda pello lugar de Cobide ha
alguns vestigios; e na estrada do adro da igreja se ve ainda un
pedaço e todos os mais se furtaron e espalharam pello lugar”. 

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 29.

299.- Anacos de cilindro
procedentes do mesmo lugar

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVII (x:566.280  y:4.622.250)

300.- Decio
(Cruceiro, San João do Campo, Terras de Bouro)

a: 237 cm. Ø: 54 cm. l: 8 cm.

444
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Características externas
Atópase servindo de fuste dun cruceiro que se sitúa na

marxe esquerda da estrada de Covide a San João do
Campo, sendo coñecido como Cruceiro do Campo. Cilindro
completo e ben executado de granito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 29-30; Argote, Memórias...,

414; Barros Sibelo, Antigüedades..., 151; CIL, II, 4813;
Capela, Miliários..., 61 e 255; Carvalho da Silva,
Elementos…, 104-105, nº. 60.

Anotacións
Apréciase claramente como o epígrafe que conserva

este miliario foi reavivado, aínda que non parece que se
modificase ningunha letra, xa que o espacio entre elas non
dá lugar nin á mingua nin ó aumento destas. Os fallos sin-
tácticos que presenta este exemplar parecen xa de orixe.
Así, Miss por Messio, daco por Decio e nvto por invicto. Ou
errou o ordinator ou o lapicida. De tódalas maneiras, os
erros epigráficos son correntes ó longo desta mesma vía.

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari)
G(aio) M<e>ss(i)o Q(uinto) Tr(aiano)

D<e>c(i)o (i)nv(ic)to
pio fel(ici) aug(usto)

p(ontifici) max(imo) tr(ibunicia) p(otestate)
p(ro)c(onsuli) IIII c(onsuli) II
p(atri) p(atriae) a Brac(ara)

m(ilia) p(assuum)
XXVII

Dedicado ó césar emperador Gaio Messio Quinto Traxano Decio,
invicto, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder
tribunicio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola segunda vez,
pai da patria. Milla 27 dende Braga.

(

Características externas
Segundo Matos Ferreira: “Neste mesmo sitio estava

outro padrão do qual apareceu agora hum pedaço de dous
palmos de alto e oyto de grosso de sua inscrição faz men-
çao o Dr Frei Bernardo de Brito, que ja no ano 1598 viu
espedaçado con a seguinte inscrição” .

Bibliografía
Bernardo de Brito, Monarchia..., V, 215; Matos Ferreira,

Thesouro..., 30; Argote, Memórias..., 551; CIL, II, 4814.

Interpretación

Anotacións
Primeira e única dedicatoria relacionada exclusivamente

con Vespasiano desta vía, concretamente no ano 78, como
manifesta a súa novena potestade tribunicia. A inscrición
posúe tódolos títulos para ser auténtica. Trataríase da posta
en servicio dun tramo da ruta. De tódolos xeitos, ó ano
seguinte inaugúrase toda, segundo mostran os textos dos
miliarios de Tito espallados ó longo da calzada.

301.- Vespasiano.
Monumento conmemorativo
do remate dun sector da vía

(Bargeas, Covide)

Imp(erator) Caes(ar) Vesp(asianus) Aug(ustus)
pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate)

IX imp(erator) XIX p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) VIII
opus amp(liationis) v(iae) d(edit) d(edicavit)

a Bracara Aug(usta)
m(ilia) p(assuum) XXVII

O emperador César Augusto Vespasiano, pontífice máximo, coa
tribunicia potestade por novena vez, a imperatoria pola décimo
novena e sendo cónsul pola oitava, inaugurou os traballos de
ampliación da vía ata a milla 27.

a. 250 d.C.

a. 78 d.C.
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302.- Magnencio
(San João do Campo, Terras de Bouro)

a: 155 cm. Ø: 50 cm. l: 7>10 cm.

Características externas
Está situado na marxe esquerda da estrada asfaltada

que transcorre entre Covide e San João do Campo, servin-
do de límite divisorio dos termos destas dúas freguesías.
Atopouse enterrado no ano 1947 cando se procedía á aper-
tura desta estrada a poucos metros do lugar onde se acha
actualmente situado. Columna ben cilindrada, de granito de
gran groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 101-102, nº. 58, inter-

pretándoo correctamente, pero sen relaciona-lo anagrama
co texto.

Anotacións
Presenta algunhas incorreccións sintácticas ó esquecer-

se de varias letras que completan os nomes, como é o caso
do i de victori, o st de augusto, o g e o n de Magnencio, o r
de terra e o c de dedicavit. Por outra parte, o que dedica
este miliario aparece oculto baixo o monograma, en reali-
dade criptograma, formado por dous triángulos invertidos,
que ben poderían agacha-lo nome dunha persoa ou dunha

colectividade coñecida na zona, que agora non se nos amo-
sa. Tamén podería identificarse ese monograma co crismón
cristiano como elemento de propaganda da época, pero
nese caso ficaría sen suxeito o verbo dedicavit (sobre o
emprego de monograma, Cabrol-Leclerq, Dictionaire..., VII,
781; P. C. Finney, A monogramed..., 399).

Interpretación

Dom(ino) no(stro)
v(i)ctori

semper augu(st)o
Ma(g)ne(n)t(i)o

pio ter(r)a
marique
victori

proc(onsuli)
dedi(c)avit

(monograma) m(iliam)
p(assuum) XXVII

(Monograma)? dedicou este miliario ó noso señor victorioso
sempre augusto Magnencio, pío, vencedor por terra e por mar,
procónsul. Milla 27 (dende Braga).
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Características externas
Situado na marxe derei-

ta da moderna ruta asfal-
tada entre Covide e San
João do Campo, pouco
despois de pasada a zona
do cruceiro. Columna ben
cilindrada, de granito de
gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro...,

30-31; Argote, Memórias..., 388; CIL, II, 4815; Capela,
Miliários..., 61 e 259-260; Carvalho da Silva, Elementos...,
105, nº. 63.

Interpretación

Anotacións
Dáse a circunstancia de que a columna apareceu no

medio da veiga de San João do Campo, nun horizonte de
ruínas romanas que poderían corresponder a unha mutatio
ou poboado semellante, xa que logo non son reductibles a
este lugar ningunha das mansións mencionadas na vía.
Dunha edificación precisamente, pero no seu caso aplican-
do aedes, en singular, a un templo, e non á acepción do
vocábulo en plural, referíndose a unha construcción civil,
fala o P. Matos Ferreira nestes termos: “Este padrão não e
marco da Geyra, mas em memoria de hum admirable e
grande edificio do tempo de césar… parece que quer dizer
que aquele admirable e grandioso edificio que se fez naque-
le lugar se dedicara a Cayo Julio César e a Cayo César.
Neste sitio... se extendian pella planicie... seis baluantes
redondos em que distam uns dos outros cerca de cem pas-
sos e lhe guardavão os lados de hua e outra parte, duas
paredes de pedra myuda e das ruinas destas mostran
serem bayxas” (Matos Ferreira, Thesouro..., 31). De tódolos
xeitos, a interpretación que se propón é meramente hipoté-
tica, pero é a única verosímil que podemos ofrecer.

A verdade é que cun texto tan lacónico carecemos dos
elementos imprescindibles para aventurar unha interpreta-
ción coherente. Ou faltan letras complementarias ou ficou
sen remata-la súa gravación total. A verba curante aparece
en miliarios de tempos de Tito e Maximino aplicada ó
gobernador da provincia, pero había curatores de diversa
natureza aplicados a diversas cuestións e tarefas da vida
urbana.

303.- Emperador indeterminado
(San João do Campo, Terras de Bouro)

a: 121 cm. Ø: 57 cm. l: 7,5>8 cm.

Imp(eratori) caes(ari) C(onstantino)? I(uniori)? c(urator)?
aed(ium)? m(utationis)?…

Dedicado ó emperador Constantino o mozo polo responsable da
mutatio???
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Características externas
Atópase actualmente finca-

do no xardín da casa que posúe
o Sr. Xosé Rodrigues Pires na
entrada da aldea de San João
do Campo. Exhumouno o pro-

pietario nunha terra anexa á súa morada. Trátase dun fuste
irregularmente cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 107, nº. 70.

Anotacións
Estamos ante un miliario dedicado ó emperador Caro,

que presenta como novidade, non frecuente, na quinta liña

do seu epígrafe, o emprego do e arcaico, ou dobre barra
vertical. Polo demais, e aínda que o epígrafe aparece bas-
tante desgastado, resulta plenamente lexible e interpreta-
ble. 

Interpretación

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXVIII

305.- Caro
(San João do Campo, Terras de Bouro)

a: 155 cm. Ø: 63 cm. 
l: 10>11 cm.

“…O doutor Frey Bernardo de Brito faz menção de un
padrão na Geyra, no sitio das 27 millas do qual também
agora se descubriu hum pedaço que foi partido a cunha…
pois não se ve nada da inscrição...”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 24.

304.- Lugar
indeterminado

desta mesma milla

Imp(eratori) c(aesari) M(arco) A(urelio) Ca
ro invicto
augus(to).
tribunicia
potestat[e]

proco(n)s(uli)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro, invicto,
augusto, investido co poder tribunicio, procónsul.
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Foi referenciado por Matos Ferreira e por Jerónimo
Contador de Argote.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 85-86; Argote, Memórias...,

416; Carvalho da Silva, Elementos..., 106, nº. 65.

Interpretación

Anotacións
Se desemos por boa a transmisión do texto que realiza

a bibliografía antiga, achariámonos diante do terceiro caso
dunha dedicatoria particular dun miliario pertencente a unha
ruta oficial. O primeiro xa se referenciou na vía 19 e posúe
unha cronoloxía similar. Polo demais, noutro miliario case
inmediato cabería unha interpretación semellante, a pesar
do enfática que resulta a inscrición neste caso. Na ocasión
presente, a perda do monumento orixinal impide realizar
outras precisións máis atinadas, agás a do dedicante, que
optamos por interpretar como queda exposto. (Sobre dedi-
catorias deste tipo Cic., Pro Fonteio, VIII, 17-18, afirmando
que a Via Domitia foi construída polos propietarios da
rexión, exclusivamente á súa custa).

D(omino) n(ostro)
[vi]c[to]ri [ac

t]ri[u]m[ph]at(ori)
semper au[g(usto)]

Maximo
Magnenti[o]

terra mar[ique]
victori proc(onsuli)

dedicavit
Q. Mori[nus]

Quinto Morino dedicoulle este miliario ó noso señor, victorioso
e triunfador, sempre augusto, Maximo Magnencio, procónsul,
vencedor por terra e por mar.

306.- Magnencio
(Leira dos Padrões, S. João do Campo, Terras de Bouro)

Segundo Matos Ferreira: “Por detrás da igreja do Campo,
no sitio chamado Leira dos padrões, estavão dous que ja ha
muytos annos forao trazidos para o cabido, da dita igreja, e
na sua reedificação os desfizerao e puserao guardados, na
forma em que hoje stao e faziao estes padrões vinte e oyto
milhas”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 31.

307.- Outros dous
miliarios destruídos

de S. João do Campo
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Características externas
Atópase incrustado na parede exterior do patio da casa

que posúe a Sra. América Rodrigues Ribeiro no centro da
poboación de San João do Campo (Terras de Bouro). Ana-
co de cilindro de granito de gran medio pertencente a un
miliario perfectamente executado na súa fase orixinaria.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 107, nº. 69.

Interpretación

Anotacións
O que se conserva do texto é pouco, pero resulta esen-

cial, xa que expresa a milla e permite ir computando as dis-
tancias con respecto ás anteriores e ás seguintes. De tódo-
los xeitos, en San João do Campo e arredores existen milia-
rios dabondo para poder confirmar neste ámbito, concreta-
mente no lugar chamado Leira dos Padrões, a situación da
milla XXVIII.

308.- Emperador indeterminado
(San João do Campo, Terras de Bouro)

a: 30 cm.  Ø: 59 cm.  l: 8 cm.

.............................
m(ilia) p(assuum) XXVIII. .

…milla 28 (dende Braga).
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Características externas
Atópase embutido na parede interior dunha corte de

gando situada no centro da aldea de San João do Campo
(Terras de Bouro). Cilindro irregular de granito de gran
groso sen vestixios de letras.

Bibliografía
Carvalho da Silva, Elementos..., 105-106, nº. 64.

Anotacións
Non cabe dúbida de que este exemplar anepígrafe proce-

de do mesmo conxunto que o anterior e o seguinte, para nós
a Leira dos Padrões, por onde cruzaba a vía en dirección a
Vilarinho das Furnas.

309.- Anepígrafe
(San João do Campo, Terras de Bouro)

a: 170 cm. Ø: 39 cm.

Características externas
Atópase na zona norte da aldea de S. João do Campo,

no lugar denominado Porto do Carro, nunha terra coñecida
como Leira do Cotelo. Foi localizado gracias ás indicacións
de D. João Barroso. Cipo de granito de gran groso ben
cilindrado, que se atopa enterrado verticalmente no socalco
dunha tapada. A posición que presenta dificulta a medición
exacta da peza. 

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Aínda que modesto, constitúe un testemuño máis da

existencia da milla 28 nas veciñanzas.

310.- Anepígrafe
(San João do Campo, Terras de Bouro)

a: ? Ø: 35 cm.
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Características externas
Atópase, xunto con outros, no lugar coñecido como Volta

do Gavião ou Padrões da Cal, por onde transcorre a vía
romana. Estaban dispersados polas inmediacións, uns tira-
dos pola ladeira do monte e outros reaproveitados no muro
que vai paralelo á vía. Foron colocados en datas recentes
no lugar que agora ocupan. Trátase, neste caso, da parte

superior dun cilindro de granito de gran groso, de excelente
acabado.

Bibliografía
Martinho Baptista et alii, A via XVIII... Roteiro, 18-19;

Sande Lemos - Martinho Baptista, Estudo..., 115-166;
Azevedo Antunes, Os Padrões..., 129-130.

“...Un luvrador desta freiguesia o trouxe e o partio, para
no ano 1722 fazer un pe ao púlpito desta igreja: a parte que
tinha a inscriçao lavraramna os pedreiros para a dita obra,
o outro pedaço o metteran na parede do adro desta igreja
da parte de dentro”. (Revista Literaria, 1842, 50).

Bibliografía
Revista Literaria, 1842, 50; Argote, Memórias…, 414;

Carvalho da Silva, Elementos..., 106.

311.- Noticia doutro
miliario destruído
(S. João do Campo)

312.- Tito e Domiciano
(Volta do Gavião, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 99 cm. Ø: 53 cm. l: 7 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXIX (x:567.620  y:4.624.920)
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Interpretación Anotacións
Como a maioría dos miliarios dedicados a estes empe-

radores, presenta damnatio memoriae sobre o nome de
Domiciano, aínda que, malia a erosión intencionada que
sufriu, pode lerse sen dificultade. Trátase dun máis dos mi-
liarios, en certa maneira xa numerosos, atribuíbles ós pro-
motores desta importante ruta interior. Coñécese tamén
este lugar co nome de Ponte dos Eixões (Saavedra-Fer-
nández Guerra, informe RAH), tal vez en referencia ó pare-
cido físico dos miliarios con grandes eixes de carro.

[Imp(eratore) Ti]to caesare divi
[Vesp]asiani filio Vespasiano

[aug(usto) p]ont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(testate) VIIII
[imp(eratore) X]V p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII caesare

divi [Ves]pasiani f(ilio) [Domitiano]
[co(n)s(ule) VII] C(aio) Calpetano Rantio

[Quirina]le Valerio Festo
[leg(ato) au]g(usti) propr(aetore).

[via nova a Bracara m(ilia) p(assuum) XXIX]

En tempos do emperador césar Tito Vespasiano, fillo do divino
Vespasiano, augusto, pontífice máximo, gozando da tribunicia
potestade por novena vez, da imperatoria pola décimo quinta, pai
da patria, cónsul por oitava vez, e do césar Domiciano, fillo do
divino Vespasiano, cónsul por sétima vez, foi feita a via nova no
que respecta ó tramo da milla 29 dende Braga, sendo Caio
Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo legado propretor de
Augusto.

313.- Maximino e Máximo
(Volta do Gavião, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 205 cm. Ø: 60 cm. l: 7>8 cm.

a. 79/80 d.C.
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Características externas
Atópase, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta da Gavião ou Padrões da Cal, por riba do lugar de
Vilarinho das Furnas. Trátase dunha gran columna, ben
cilindrada, de granito de gran groso, que presenta unha ins-
crición moi erosionada.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 86; Capela, Miliários...,174-

175; Azevedo Antunes, Os padrões...,132-133.

Anotacións
Pese a atoparse moi erosionada, a inscrición resulta

completamente lexible e interpretable, na súa extensión. Un
detalle complementario do monumento é a face ensiscada
da súa cara culminante, que pode deberse ou á forma orixi-
naria do bloque en bruto ou a unha axeitadela intencionada.
Coidamos que a aparición en nominativo dos nomina dos
emperadores vai de acordo co senso da traducción que rea-
lizamos.

Interpretación

Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iulius
Verus Maxsim[inus]

p(ius) f(elix) aug(ustus) germ(anicus) ma[x(imus)]
dac(icus) max(imus) sar(maticus) ma[x(imus)]

[p]ont(ifex) max(imus) trib(unicia) po[t(estate) V]
imp(erator) VI[I] p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) proc[o(n)s(ul)

et] Caius Iulius Ver[us
M]axsumus nobi[lissimus

cae]s(ar) germ(anicus) max(imus) da[c(icus) max(imus)
sarm(aticus) max(imus)] princ<e>[ps i](v)ventu[tis f(ilius)
d(omini) n(ostri)] imp(eratoris) C(ai) Iuli Veri Ma[xsimini

p(ius) f(elix)] aug(ustus) curante [Q(uinto) Decio]
Valerino leg(ato) augg(ustorum) [pr(o)pr(aetore) c(larissimo) v(iro)

a Bracara Augusta] m(ilia) p(assuum) XX[IX]

O césar emperador Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augus-
to, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pon-
tífice máximo, investido co poder tribunicio por quinta vez,
emperador pola sexta vez, pai da patria, cónsul, procónsul; e
Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo,
dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo
do noso señor o emperador Caio Xulio Vero Maximino, pío,
feliz, augusto, sendo Quinto Decio Valerino legado propretor dos
augustos, clarísimo varón, reconstruíron a milla 29 dende Braga.

314.- Galerio
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal,

Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 123 cm. Ø: 50 cm. l: 7>8 cm.

a. 238 d.C.
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315.- Constancio II
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal,

Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 69 cm. Ø: 44 cm. l: 9 cm.

Características externas
Atópase agrupado, xunto cos demais, na zona coñecida

como Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da loca-
lidade de Vilarinho das Furnas. Fuste de granito de gran
groso, perfectamente redondeado, no que se ofrece unha
inscrición moi erosionada.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
O presente miliario, dedicado a Galerio, mostraría, xunto

con outros de datacións próximas, a reapertura da vía des-
pois da crise do século terceiro.

D(omino) n(ostro) Gal(erio) Vale[rio. . . .
M]axim[iano

p(io)] f(elici) aug(usto) invict[o]
..................................

Ó noso señor Galerio Valerio Maximino, pío, feliz, augusto
invicto…
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Características externas
Atópase, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta da Gavião ou Padrões da Cal, por riba da aldea de
Vilarinho das Furnas. Trátase da metade superior dunha
columna irregularmente cilindrada, de granito de gran
groso, que presenta unha inscrición moi erosionada.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Unicamente puidemos apreciar catro letras moi erosio-

nadas que fan referencia a un dos membros da familia de
Constantino, polo que se trataría dun resto de miliario do
século IV.

Características externas
Atópase, xunto co miliario anterior, no lugar coñecido

como Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da aldea
de Vilarinho das Furnas, cuberto polas augas do encoro que
leva o seu mesmo nome. Trátase da parte superior dun
tambor ben cilindrado, de granito de gran groso, caracterís-
tico da zona. 

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Dedicatoria a Constancio II, fillo de Constantino, que

presenta unha redacción moi semellante á do exemplar da
milla 37, da mesma vía, actualmente en Torneiros. Sorpren-
de ata o día de hoxe a ausencia de estudio e interpretación
con respecto a este cilindro. As pegadas da erosión fanse
ben evidentes; de tódolos xeitos, ofrece vestixios suficien-
tes de letras para a súa interpretación coherente. Faise pal-
pable a desorde na ordinatio do texto cunha disposición das
liñas ata certo punto helicoidal. Trátase dun descoido bas-
tante frecuente en miliarios atribuíbles ó Baixo Imperio.

Imp(eratori) c(a)esari d(omino) n(ostro) Flavio
Constantio [Maximo]
victori tri[umpha]tori

d(omini) n(ostri) Con[stantini]
fili(o) dd(ominorum) [nn(ostrorum) Flavi Constantii

et Valerii Maximiani nepoti.........]

Dedicado ó césar emperador, noso señor Flavio Constancio Máximo,
victorioso e triunfador, fillo do noso señor Constantino, neto dos
señores Flavio Constancio e Valerio Maximiano, bisneto de...

316.- Emperador indeterminado
(Volta do Gavião, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 69 cm. Ø: 57 cm. l: 9 cm.

[Imp(eratori) caes(ari)]
cons…
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Características externas
Levántase, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da localidade
de Vilarinho das Furnas. Trátase de dous fragmentos de
miliario de granito de gran groso, moi esmoucados, perten-
centes a un mesmo exemplar, que se atopan contiguos un
do outro, deitados no chan. 

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Posiblemente nos atopemos ante un exemplar tardío, a

teor das dimensións de ámbolos dous cipos e da titulación
iniciada. A sílaba recoñecible na segunda liña parece su-
xerir un Flavius, e por tanto a alusión a un dos fillos de
Constantino ou a Constantino mesmo, en calquera caso co
título de nobil(issimus) caesar.

317.- Emperador
indeterminado

(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 95 cm.  Ø: 35 cm. l: 6>13 cm.

..................
....la.........
nobil........

Características externas
Achado, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da aldea de
Vilarinho das Furnas, colocado na berma esquerda do
camiño. Metade inferior dun miliario de granito de gran
groso, que conserva base cuadrangular e, modelado sobre
ela, o arrinque da zona cilindrada.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se observan vestixios de letras.

318.- Anepígrafe
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 80 cm. Ø: 58 cm.
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Características externas
Fica, xunto cos demais, na zona coñecida como Volta do

Gavião ou Padrões da Cal, por riba do lugar de Vilarinho
das Furnas, depositado no chan. Trátase da cuarta parte do
fuste dun miliario de granito de gran groso, fendido vertical-
mente.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se aprecia ningún tipo de inscrición e parece corres-

ponderse coa parte superior do cilindro.

319.- Anepígrafe
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 120 cm.  Ø: ?

Características externas
Érguese, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da aldea de
Vilarinho das Furnas, colocado verticalmente. Trátase de
parte dun cipo irregularmente cilindrado de granito de gran
groso ó que se lle aprecian vestixios de escritura.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pese a que parecen recoñecerse restos de letras, non é

posible reconstruír ningunha palabra.

320.- Anepígrafe
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 113 cm.  Ø: 50 cm.
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Características externas
Levántase, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba do lugar de
Vilarinho das Furnas. Trátase dun cipo imperfectamente
cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
A natureza do fragmento, sumamente rudo e con incrus-

tacións de grans grosos, propiciou a desaparición do epí-
grafe, se é que algunha vez o tivo.

321.- Anepígrafe
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

a: 95 cm.  Ø: 50 cm.

Características externas
Atópase, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da aldea de
Vilarinho das Furnas. Tambor irregularmente cilindrado de
granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non parece que tivese algunha vez inscrición. Trátase

da parte superior dun miliario, a teor do remate que pre-
senta.

a: 85 cm.  Ø: 56 cm.

322.- Anepígrafe
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)
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Características externas
Érguese, xunto cos demais, na zona coñecida como

Volta do Gavião ou Padrões da Cal, por riba da aldea de
Vilarinho das Furnas. Trátase dun fragmento de fuste mal
cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Parece identificarse coa parte inferior dun cilindro, que

non parece coincidir, debido á súa natureza e dimensións,
con ningún dos anteriormente estudiados dentro da mesma
milla.

a: 85 cm. Ø: 54 cm.

323.- Anepígrafe
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

324.- Maximiano?,
desaparecido.

(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

“Na Casa da Guarda, onde o Concelho de Terras de
Bouro tem a sua trincheyra, e fazem praça em tempos de
guerra, em huma pequena volta que alí faz a Geyra, por
detrás da mesma muralha, sitio que chamao Padrões da
Cal, está un pedaço de hum padrão que tem de alto cinco
palmos e oyto de grosso; nelle se ve huma inscrição, com
muytas letras gastadas e só com muyto trabalho tirey as
seguintes:...”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 31.

Interpretación

Anotacións
Difícil interpretación á vista dos datos que Matos fornece,

aínda que podería estar dedicado a Valerio Maximiano.

divo ali.....
Maximiliano
..................
..................

a Brach. Aug.
m. p. XXXVIIII
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XXX

325.- Miliario destruído
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

Segundo Matos Ferreira: “Pessoas dignas de todo o cré-
dito me afirmarao que neste sitio poderá haver dez anos,
estava um padrão levantado que teria vinte e cinco palmos
de alto e grosura estremada e que pessoas que tinhao
raçao de o saber diziam que a inscrição que tinha era do
emperador Augusto César; e dizem os moradores da fre-

guesia do Campo que un morador do lugar de Vilarinho o
desfizera em pedaços e que delle fizera pesas de lagar e
outras cousas semelhantes...”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 32.

326.- Dous miliarios desaparecidos
(Volta do Gavião ou Padrões da Cal, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

“...E que deste mesmo sitio e de outro que fica adiante,
levara (o mesmo lavrador do relato do número precedente)
dous padrões que tinha numa choupana, servindolhe de
esteios…”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 32.

Características externas
Foi atopado en 1992, reaproveitado nun dos muros das

leiras de Vilarinho das Furnas, no lugar coñecido como
Berbeces, durante a campaña arqueolóxica realizada pola
Universidade do Minho. Actualmente está gardado nas de-
pendencias que ten o Parque Nacional Peneda-Gerês en
Braga. Trátase da parte superior dun miliario irregularmen-
te cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Martinho Baptista et alii, A Via XVIII... Roteiro, 20-21;

Sande Lemos, Estudo de um troço..., 116-117.

Anotacións
Esperamos que sexa publicado pronto polos seus des-

cubridores, a través dos cales sabemos que se acha dedi-
cado ós tres fillos de Constantino.a: 65 cm.  Ø: 36 cm. l: 6>9 cm.

328.- Miliario de emperador indeterminado
(Bouça da Mó, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase case totalmente enterrado no lugar da Bouça

da Mó, existindo novas del nos traballos publicados por F.
de Sande Lemos e por A. Martinho Baptista.

Bibliografía
Martinho Baptista, A Via XVIII... Roteiro, 20-21; Sande

Lemos, Estudo de um troço..., 116-117.

Anotacións
Non ofrecemos fotografía debido a que nos foi imposible

obtela. Polos datos ofrecidos na bibliografía parece atopar-
se in situ e pertencer á milla XXX, que se sitúa precisa-
mente na Bouça da Mó.

327.- Fillos de Constantino
(Bouça da Mó, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)
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329.- Miliario de emperador indeterminado, desaparecido
(Bouça da Mó, Vilarinho das Furnas, Terras de Bouro)

Segundo Matos Ferreira: “Adiante da Casa da Guarda,
em espaço de huma milha, junto do primeiro… de ribeiro de
agoa que corre por muytas fragas, sitio que parece, cha-
mado Berbezes, estava hum padrao que hum morador de
Vilarinho furtou e fazia trinta milhas”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 32.

a: 120 cm. Ø: 57 cm. l: 6>7 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXI (x:569.950  y:4.626.820)

Características externas
Atópase situado, xunto con outros da mesma milla, no

lugar coñecido como o Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo,
en pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, á beira da vía
romana. Trátase dunha columna, ben cilindrada, de granito
de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
De novo sorprende a ausencia deste miliario en reperto-

rios anteriores, a pesar da súa enorme importancia xa que
pertence ó momento fundacional da ruta. Os evidentes ves-
tixios da erosión non impiden unha lectura total do cilindro.

Interpretación

Imp(eratore) [Tito caesare d]ivi 
Vespas[iani filio Vesp]asiano

aug(usto) pont(ifice) max(imo) t[rib(unicia) p]ot(estate) VIIII
imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) V[III c]aesare

divi Vespasi(ani) f(ilio) Domitiano
co(n)s(ule) VII C(aio) Calpetano Rantio

Quirinale Valerio Festo
leg(ato) aug(usti) propr(aetore)

via nova a Bracara
m(ilia) p(assuum) XXXI

En tempos do césar emperador augusto Tito Vespasiano, fillo do divino
Vespasiano, pontífice máximo, co poder tribunicio por novena vez,
emperador pola décimo quinta, pai da patria, cónsul por oitava vez, e do
césar Domiciano, fillo do divino Vespasiano, cónsul por sétima vez,
fíxose a via nova na súa milla 31 dende Braga sendo legado propretor
de Augusto Caio Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo. 

(

330.- Tito e Domiciano (Ribeira do Pedredo,
Parque Nacional, Terras de Bouro)

a. 78/79 d.C.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

463

331.- Adriano
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 190 cm. Ø: 67 cm. l: 10 cm.

Características externas
Levántase, xunto con outros, no lugar coñecido como

Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que comu-
nica a fronteira internacional da Portela do Homem con San
João do Campo. Trátase dun gran cilindro de granito, de
gran groso, ben executado.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 34; Barros Sibelo, Via roma-

na… plano, le a milla XXXI no conxunto do “Arroyo del Galfo”.
Nembargantes este mesmo autor, en Antigüedades..., 159,
sitúa onda o Galfo un miliario de Adriano coa milla XXX;
Capela, Miliários...,129-130; CIL, II, 4821.

Anotacións
Como o anterior, marca nitidamente a milla 31 que,

deste xeito, queda fixada nun lugar afastado das poboa-

cións máis próximas. Forma parte, como se irá vendo, dun
dos máis grandes conxuntos de miliarios atribuíbles a unha
mesma milla entre o total dos da via nova.

Interpretación

Imp(eratori) caesari
Traiano Hadriano

aug(usto)
pontif(ici) max(imo)

trib(unicia) potest(ate) XIIX
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)

a Bracara
m(ilia) p(assuum) XXXI

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano, augusto, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo oitava vez, cónsul
pola terceira, pai da patria. Milla 31 dende Braga.

a. 133 d.C.
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Características externas
Levántase, xunto con ou-

tros, no lugar coñecido co-
mo Bico da Geira ou Ribei-
ra do Pedredo, no Parque
Nacional Peneda-Gerês, ó

lado mesmo da pista de terra que comunica a fronteira inter-
nacional de Portela do Homem con San João do Campo.
Está fracturado en dúas partes, que se atopan fincadas na
terra e contiguas unha da outra. Trátase dun gran cilindro
de granito de gran groso, perfectamente executado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Presenta idéntica redacción á dos miliarios de Caracalla

das millas XVII, XXXII, XXXIII e XXXIV, diferenciándose dos
das millas XXXV e XXXVI na primeira liña. Estes últimos uti-
lizan a fórmula divi severi pii, mentres que os primeiros reflic-
ten a modalidade C. Iul. Severi pii. Cara culminante disposta
en rampla para a escorredura das augas. De novo confirma-
da a milla 31 pola súa mención expresa no texto do cilindro.

Interpretación

332.- Caracalla
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 252 cm. Ø: 62 cm. l: 8 cm.
Imp(eratori) caes(ari) C(ai) Iul(i) Severi Pii fil(io)

divi Marci Antonini nep(oti)
divi Antonini pii pronep(oti)

divi Hadriani ab nep(oti)
divi Traiani Part(hici) et divi

Nervae adnepot(i)
M(arco) Aurelio Antonino pio fel(ici) aug(usto)
[part(hico) max(imo) bri]t(annico) max(imo)

[germanico max(imo)]
pontifici max(imo)

trib(unicia) pot(estate) XVII imp(eratori) III
co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli). . .
a Bra(cara) Aug(usta) m(ilia) p(assuum) XXXI

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo de
Caio Xulio Severo Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto
do divino Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva; pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo sétima vez, coa
potestade imperatoria pola terceira vez, cónsul pola cuarta, pai
da patria, procónsul. Milla 31 dende Braga.

a. 213 d.C.
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Características externas
Sitúase, xunto con ou-

tros, no lugar coñecido co-
mo Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Na-
cional Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que
comunica a fronteira internacional de Portela do Homem
con San João do Campo. Está fracturado en dúas partes,
que se atopan situadas unha cerca da outra. Trátase dun
gran cilindro completo e ben executado, de granito de gran
groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 35; Capela, Miliários..., 187;

CIL, II, 4823.

Interpretación

Anotacións
Un dos aspectos que máis resaltan nos miliarios de

Decio desta vía é a mención do número de consulados e
proconsulados que exerceu fronte á reiteración da potesta-
de tribunicia que outros emperadores preferentemente adu-
cen. A mención da milla 31 incide no expresado para outros
miliarios.

333.- Decio
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 292 cm. Ø: 57 cm. l: 8 cm
Imp(eratori) caes(ari) C(aio) Mes.

sio Quinto Tra. . .
[ia]no Decio pio. .

[fel(ici) a]ug(usto)
[pont(ifici)] max(imo) tr(ibunicia) pot(estate).

[proc(onsuli) IIII] co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae)
[a Bra]c(ara) Aug(usta)

[m(ilia) p(assuum)] XXXI.

Dedicado ó césar emperador Caio Messio Quinto Traxano
Decio, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder
tribunicio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola segunda, pai da
patria. Milla 31 dende Braga.

a. 250 d.C.
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Características externas
Levántase, xunto con outros, no lugar coñecido como

Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, na berma mesma da pista de terra que
comunica a fronteira internacional de Portela do Homem
con San João do Campo. Trátase dun gran cilindro de gra-
nito de gran groso, perfectamente executado.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 34.

Anotacións
Observamos neste epígrafe unha diferencia caligráfica

entre as catro primeiras liñas e a última, como se esta fose
regravada nun momento posterior. Todo fai pensar, nem-

bargantes, que, no intre de estar gravando este miliario en
honor de Probo, chegou a nova da súa morte e da exalta-
ción ó augustado de Caro, todo isto no 282 d.C. Por iso ini-
ciaríase, alomenos, a gravación da dedicatoria de Caro, por
certo insinuada só mediante siglas, que sería desbotada a
continuación, xa que logo deciden dedicarlle un miliario á
parte, como se constata no número seguinte. 

Interpretación

334.- Probo e Caro
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 202 cm. Ø: 62 cm. l: 8>10 cm.

Imp(eratori) caes(ari)
M(arco) Aur(elio)

Pro[bo]
aug(usto)

Imp(eratori) M(arco) Au(elio) C(aro)…

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Probo augusto. 
Dedicado ó emperador Marco Aurelio Caro…

(
(

a. 276-282 d.C.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

467

Características externas
Atópase situado, xunto con

outros, no lugar coñecido como
Bico da Geira ou Ribeira do
Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, ó lado mesmo
da pista de terra que comunica
a fronteira internacional de

Portela do Homem con San João do Campo. Trátase dun
gran fuste, ben cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Capela, Miliários...,199; CIL, II, nº. 4822.

Interpretación

Anotacións
Corresponde cronoloxicamente ó ano 283, en que Caro

e Carino exercen colexiadamente o augustado. Agora com-
préndese por que se atopa só insinuada a inscrición grava-
da a continuación da de Probo, no miliario deste emperador,
xa que Caro e Carino ían contar cun específico.

335.- Caro e Carino
(Ribeiro do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 175 cm. Ø: 61 cm. 
l: 6>14 cm.

Imp(eratori) caes(ari)
M(arco) Aur(elio)

Caro et Ca[ri]
no aug(usto).

[s]em(per) no(bilissimo)
[caesari]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro e Carino
augusto, sempre césar nobilísimo.
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Características externas
Atópase situado, dentro do conxunto que estamos estu-

diando, no lugar coñecido como Bico da Geira ou Ribeira do
Pedredo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado mes-
mo da pista de terra que comunica a fronteira internacional
de Portela do Homem con San João do Campo. Fuste irre-
gularmente cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Os tratadistas anteriores non se fixaron nel por conside-

ralo anepígrafe. Nada, nembargantes, máis lonxe da reali-
dade posto que, aínda que apagadas, conta con letras ben
discernibles, que configuran a lenda honorífica de Nume-
riano. Cómpre destaca-la cruz gammada que ofrece na
cuarta liña. Non cremos que posúa aquí unha significación
específica, nin sequera como símbolo solar, xa que se trata
dunha representación que aparece en contextos tan distan-
ciados como as cerámicas micénicas e as necrópoles paleo-
cristiás. En calquera caso, non rexeitamos que a presencia
aquí deste símbolo teña algo que ver cun temperán influxo
cristián. De calquera maneira, a cruz é contemporánea do
epígrafe, xa que conta cun espacio ad hoc no campo epi-
gráfico.

336.- Numeriano
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 157 cm. Ø: 58 cm. l: 10 cm.

Imp(eratori) c(aesari)
M(arco) Aur(elio)

Numeri[o.
Numeriano in]vic[to].

[nobilissimo]
princ[ipi]

O césar emperador Marco Aurelio Numerio Numeriano, invicto,
nobilísimo príncipe.
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Características
externas

Atópase situado, xun-
to con outros, no lugar

coñecido como Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no
Parque Nacional Peneda-Gerês, na berma mesma da pista
de terra que comunica a fronteira internacional de Portela
do Homem con San João do Campo. Trátase dun cilindro
irregularmente executado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
A palma, ó principio da inscrición, converteuse nun sím-

bolo do cristianismo e, asemade, da victoria de Constantino
sobre os seus rivais. Aparece noutros miliarios deste mes-
mo emperador, tanto existentes nesta vía como nalgunhas
calzadas secundarias próximas. En calquera caso, trátase
dunha das fórmulas epigráficas máis simples empregadas
para honrar este emperador.

337.- Constantino I, o Magno
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 130 cm. Ø: 48 cm. l: 7>8 cm. D(omino) [n(ostro)]
Flavio V(alerio)
Constan(tino)

invi(c)to
aug(usto)

Dedicado ó noso señor Flavio Valerio Constantino, invicto,
augusto.
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Características externas
Atópase situado, xunto

con outros, no lugar coñe-
cido como Bico da Geira
ou Ribeira do Pedredo, no
Parque Nacional Peneda-
Gerês, ó lado mesmo da
pista de terra que comuni-
ca a fronteira internacional
de Portela do Homem con
San João do Campo. Tráta-
se dun pequeno tambor,
ben cilindrado, de granito
de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
O máis probable é que este miliario estea dedicado a

algún dos fillos de Constantino Magno, ben sexa Constancio,
como xa adiantamos, ou algún dos seus irmáns, posto que
o conxunto dos tres conta xa cunha dedicatoria específica
dentro desta mesma milla (nº. 338).

D(omino) n(ostro)
Const[antio] ?

n(obilissimo) ca[es(ari)]

Ó noso señor Constancio?, nobilísimo césar.

Nos traballos arqueolóxicos realizados pola Universida-
de do Minho, en 1992, foi atopado, semienterrado, este
exemplar, que conserva restos de pintura de cor avermella-
da, resaltando o fondo das letras. Actualmente áchase de-
positado no Museu D. Diogo de Sousa (Braga).

Bibliografía
Sande Lemos e Martinho Baptista, Estudo de um troço...,

118, sen lectura.

Anotacións
Esperamos que sexa publicado pronto polos seus des-

cubridores, a través dos cales sabemos que se acha dedi-
cado ós fillos de Constantino.

338.- Fillos de Constantino
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

339.- Algún fillo de Constantino
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 115 cm. Ø: 42 cm. l: 5>13 cm.
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Características externas
Levántase, xunto con outros, no lugar coñecido como

Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, na berma mesma da pista de terra que
comunica a fronteira internacional de Portela do Homem
con San João do Campo. Trátase dun cilindro torto, de gra-
nito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 35, sen lectura e achegan-

do só algunhas letras.

Interpretación

Anotacións
Trátase dun dos últimos miliarios inventariados no no-

roeste dentro das diversas rutas da rexión; enmarcable cro-
noloxicamente entre o 367 e o 383 d.C.

340.- Graciano
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 172 cm. Ø: 56 cm. l: 9>12 cm.

[D(omino) n(ostro) Gr]atiano
[victori] ac tri
[um]pha[tori

per]petuo
[sem]per augus[to]

m(ilia) p(assuum) XX[XI]

Dedicado ó noso señor Graciano, victorioso e triunfador perpe-
tuo, sempre augusto. Milla 31 dende Braga.
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Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque
Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que
comunica a fronteira internacional de Portela do Homem con
San João do Campo. Cilindro ben acabado de granito de
gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non conserva vestixios de letras, nin o seu diámetro é tal

que poida coincidir co dalgún dos seus compañeiros para
artellar unha unidade.

a: 110 cm. Ø: 67 cm.

341.- Anepígrafe
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque
Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que
comunica a fronteira internacional de Portela do Homem con
San João do Campo. Anaco de cilindro coa superficie alte-
rada. Se algunha vez posuíu inscrición, perdeuna debido á
erosión.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
As mesmas que para o exemplar anterior.

a: 80 cm. Ø: 54 cm.

342.- Anepígrafe
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Érguese, xunto con outros moitos, no lugar coñecido

como Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque
Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que
comunica a fronteira internacional de Portela do Homem con
San João do Campo. Parte superior dun cipo ben cilindrado
de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Parece que se aprecian letras, que non atinamos a inter-

pretar.

a: 78 cm. Ø: 57 cm.

343.- Anepígrafe
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Levántase, xunto cos anteriores, no lugar coñecido como

Bico da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que comuni-
ca a fronteira internacional de Portela do Homem con San
João do Campo. Metade inferior dun cilindro de granito de
gran groso de excelente factura.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se perciben vestixios de letras. En calquera caso,

contribúe a salienta-la importancia monumental da milla que
manifesta.

a: 130 cm. Ø: 54 cm.

344.- Anepígrafe
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Álzase, xunto con outros, no lugar coñecido como Bico

da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que comu-
nica a fronteira internacional de Portela do Homem con San
João do Campo. Anaco dun miliario ben cilindrado de gra-
nito de gran groso. Aprécianse unicamente dúas letras,
P C, de 12 cm de altura cada unha delas.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Pertenceu posiblemente á metade superior dun miliario

hoxe destruído.

a: 46 cm. Ø: 56 cm.

345.- Anepígrafe
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Situado, xunto con outros, no lugar coñecido como Bico

da Geira ou Ribeira do Pedredo, no Parque Nacional
Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que comu-
nica a fronteira internacional de Portela do Homem con San
João do Campo. Fuste de granito de gran groso, en forma
de cono truncado e desbastado na súa parte superior.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se perciben restos de letras, polo que posiblemente

fose un dos que eran destinados para ser pintados.

a: 130 cm. Ø: 40 cm.

346.- Anepígrafe
(Ribeira do Pedredo, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXII (x:570.900  y:4.627.470)

Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da pista de terra que comunica a fronteira inter-
nacional de Portela do Homem con San João do Campo.
Gran cilindro de granito de gran groso perfectamente exe-
cutado.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 42-43; Barros Sibelo,

Antigüedades..., 152, lendo a milla XXX; Capela, Miliários...,
130; CIL, II, 4825.

Anotacións
Ofrece un dos maiores diámetros de toda a serie e a

cara culminante disposta en rampla para facilita-la drenaxe.
A súa altura é tamén notable. A mención expresa da milla
32 contribúe decisivamente a fixar neste lugar ese valor.

Interpretación

Imp(eratori) caesar[i]
Traiano Had[riano]

aug(usto)
pontif(ici) max(imo)

trib(unicia) potest(ate) XIIX
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)

a Bracara
m(ilia) p(assuum) XXXII

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano, augusto, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo oitava vez, cónsul
pola terceira, pai da patria. Milla 32 dende Braga.

347.- Adriano
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 230 cm. Ø: 70 cm. l: 10 cm.

a. 133 d.C.
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348.- Palimpsesto dedicado a Caracalla e a outro emperador descoñecido
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 224 cm. Ø: 66 cm. l: 9>10 cm.

Características externas
Álzase, xunto con outros, no lugar coñecido como Volta

do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo
da pista de terra que comunica a fronteira internacional de
Portela do Homem con San João do Campo. Gran cilindro
de granito de gran groso, ben executado, que presenta o
seu epígrafe moi apagado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Estamos ante un dos poucos exemplares palimpsestos

que presenta dúas inscricións, unha orixinal do emperador
Caracalla, sobre a que se regravou outra dun emperador
que nos resulta imposible de determinar, pero que en cal-
quera caso e pola fórmula empregada dataríase no Baixo
Imperio. 

Interpretación

a) Caracalla
..................

............pronep
...[e]t divi Ne[rvae...

...no......
...m…  
...co…

...tri]bun[nicia potestate]...
..................

b) Indeterminado
...................

perpetuo
....to....
...... se

mpe tr......
bon(o) r(eipublicae) nato.
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Características externas
Érguese, xunto con outros, no lugar coñecido como

Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado
mesmo da pista de terra, marxe dereita, que comunica a
fronteira internacional de Portela do Homem con San João
do Campo. Trátase dun gran fuste ben cilindrado, de grani-
to de gran groso, fragmentado en dúas partes.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 43-44; Capela, Miliários...,

176; CIL, II, 4826 e 4828.

Anotacións
Trátase dun dos máis monumentais miliarios, tanto polo

diámetro, 70 cm, como polo tamaño, un pouco menos de
tres metros. A lenda axústase ós canons acostumados den-
tro deste convento xurídico para as dedicatorias do empe-
rador en cuestión.

Interpretación

349.- Maximino e Máximo
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 267 cm. Ø: 70 cm. l: 9 cm.

[Imp(erator)] caes(ar) G(aius) Iulius Verus Max[iminus 
pius fel(ix)] aug(ustus) germ(anicus) max(imus) dac(icus) [max(imus)

sarm(aticus)] max(imus) pont(ifex) max(imus) [trib(unicia)
pot(estate) V i]mp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) pro[co(n)s(ul)

et Caius Iuli]us Verus Maxi[mus
nobilis]simus caes[ar germ(anicus) max(imus)
dac(icus) max(imus)] sarm(aticus) m[ax(imus)

princeps iuv]entutis filiu[s d(omini) n(ostri) imp(eratoris) C(ai) Iuli
Veri] Max[imini p(ius) f(elix) aug(ustus)

curante Q(uinto) Decio Vale
r]ino [leg(ato) aug(gustorum)]

pr(o)pr(aetore) c(larissimo) v(iro)
[a Brac(ara) Aug(usta) m(ilia) p(assuum) XXXII]

O emperador césar Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo,
coa tribunicia potestade por quinta vez, emperador pola sétima vez, pai da
patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar,
xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da
xuventude, fillo do noso señor o emperador Caio Xulio Vero Maximino;
pío, feliz, augusto. Sendo responsable Quinto Decio Valerino, legado pro-
pretor dos augustos, clarísimo varón. Milla 32 dende Braga.

a. 338 d.C.
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Características externas
Álzase, xunto con outros, no lugar coñecido como Volta

do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo
da pista de terra que comunica a fronteira internacional de
Portela do Homem con San João do Campo. Cilindro de
granito de gran groso ben executado, que se acha frag-
mentado en dúas partes.

Bibliografía
Inédito.

Segundo Matos Ferreira: “Por detrás deste padrao esta
hum pedaço do pé de outro, que tem de alto seis palmos e
dez de grosso tem tres regras de huma inscricao e hum
delles fica pella quebradura, a nas outras duas regras se le
a seguinte...”. Non se coñece o seu paradoiro actual.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 44 e 87.

Interpretación

Anotacións
A pertenza a Maximino e Máximo parece indiscutible

pese a tratarse dun pequeno fragmento. Opinamos que
debe identificarse co fragmento final do número precedente.

...]Valerino l<e> [g(ato) aug(usti)]

pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro)...

350.- Maximino
e Máximo

(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

351.- Decio
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 229 cm. Ø: 57 cm. l: 8 cm.
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Características externas
Atópase situado, xunto

con outros, no lugar coñeci-
do como Volta do Covo, no
Parque Nacional Peneda-
Gerês, ó lado mesmo da
pista de terra que comunica
a fronteira internacional de

Portela do Homem con San João do Campo. Trátase dun
fuste completo, ben cilindrado, de granito de gran groso,
que ten unha grande esmouca na súa parte superior.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 37; Capela, Miliários..., 250. 

352.- Caro
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 200 cm. Ø: 63 cm. l: 10 cm.

Interpretación Anotacións
Son bastantes os miliarios dedicados a Decio descuber-

tos ó longo desta vía, o que fala dos labores de reforma ós
que someteron as vías os sucesores de Maximino, a media-
dos da terceira centuria. A natureza do granito deste exem-
plar, e sobre todo o paso do tempo, causou que este milia-
rio non fose considerado por anteriores investigadores.

[Imp(eratori) caes(ari) C(aio)]
Mes[sio Quinto]
Tra[iano Decio

pio fe(lici) aug(usto)
pont(tifici) max(imo) tr(ibunicia) p]ot(estate)

[proco(n)s(uli) IIII co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae)
a Brac(ara) Aug(usta) 

m(ilia) p(assuum) XXXII]

Dedicado ó césar emperador Caio Mesio Quinto Traxano Decio,
pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribuni-
cio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola segunda, pai da patria.
Milla 32 dende Braga.
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Características externas
Levántase, xunto con

outros, no lugar coñecido
como Volta do Covo, no

Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo da pista de
terra que comunica a fronteira internacional de Portela do
Homem con San João do Campo. Trátase dunha columna
irregularmente cilindrada, de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
De novo repítese unha fórmula idéntica á dos exempla-

res anteriores, fórmula abreviada que pretende honrar, de
maneira conxunta, os tres augustos, fillos de Constantino.

Interpretación

Interpretación Anotacións
Como se ve, a presencia de Caro vaise sucedendo milla

a milla, achegando cada vez máis exemplares de miliarios
dedicados a este emperador. Pero son tantos os cilindros
aquí concentrados que veñen a constituír unha auténtica
sinfonía de dedicatorias, soamente igualada noutras millas
desta mesma vía.

[Imp(eratori) caes(ari)]
Mar[co Aur(elio)]

Caro [pio
fel(ici)] aug(usto)

m(ilia) p(assuum) XXXII

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
augusto. Milla 32 dende Braga.

353.- Fillos de Constantino
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 109 cm. Ø: 36 cm. l: 4>11 cm.
Dd(ominis) nn(ostris).

Constan[tino]
et Consta[ntio]
et Consta[nti]

Aug(ustis)
[m(ilia) p(assuum)] XXXII

Dedicado ós nosos señores os augustos Constantino, Constancio
e Constante. Milla 32.
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Características externas
Atópase situado, xunto con

outros, no lugar coñecido co-
mo Volta do Covo, no Parque
Nacional Peneda-Gerês, na
berma mesma da pista de
terra que comunica a fronteira
internacional de Portela do

Homem con San João do Campo. Trátase dun fuste ben
cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 40-41; Capela, Miliários...,

236; CIL, II, 4820. Ningún deles fornece a interpretación
adecuada.

Interpretación

Anotacións
Na última liña interpretamos p(atri) p(atriae), en vez de

victori, a semellanza do miliario da milla 33 dedicado a este
mesmo emperador. Lenda en moi mal estado que, nembar-
gantes, pode reconstruírse tal como se fixo. Estase a con-
verter este emperador nun dos máis homenaxeados de
todo o noroeste peninsular. Misterioso ese Cal… da fin que
aparece noutros miliarios. Non sabemos se interpretalo
Cal(aicus) ou como as tres siglas dos nomina do dedicante.

De tódolos xeitos, e como se observa nalgúns exempla-
res xa estudiados de millas anteriores, non sería o único
caso en que un dedicante particular dedica un miliario
nunha vía oficial.

354.- Magnencio
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 183 cm. Ø: 57 cm. l: 8 cm.

D(omino) n(ostro)
vic[tori]. .

ac t[riumpha]
tori sem(per) [aug(usto)].

Max[imo] Mac
nent[io te]rra

mariqu[e p(atri) p(atriae)] Cal( ?)...

Cal…? dedicou este miliario ó noso señor, victorioso e triunfador
por terra e mar, sempre augusto, Máximo Magnencio, pai da patria.
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Características externas
Atópase fincado, xunto

con outros moitos, no lugar
coñecido como Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-
-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que comunica a
fronteira internacional de Portela do Homem con San João
do Campo. Trátase dun cilindro ben executado de granito
de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 37-38; Barros Sibelo,

Antigüedades..., 152, atribuíndollo a Magnencio; Capela,
Miliários..., 239; CIL, II, 4827.

Anotacións
Un dos poucos miliarios dedicados a este césar, que

posúe tal título entre o 351 e o 355 d.C. Nótese a peculiar
paleografía da época e a confusión do c polo l no epíteto
florentissimo, por si mesmo singular dentro do conxunto dos
empregados ata o de agora.

Interpretación

355.- Decencio
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 120 cm. Ø: 48 cm. l: 8 cm.

D(omino) n(ostro)
Magno

Decentio
nobilissimo
florentissi

mo(que) caesari
b(ono) r(ei)p(ublice) nato
m(ilia) p(assuum) XXXII

Dedicado ó noso señor Magno Decentio, césar nobilísimo e flo-
rentísimo, nacido para o ben da república. Milla 32 dende Braga.
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Características externas
Atópase situado, xunto con outros moitos, no lugar coñe-

cido como Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-
-Gerês, ó lado mesmo da pista de terra que comunica a
fronteira internacional de Portela do Homem con San João
do Campo. Trátase da parte inferior dun miliario ben cilin-
drado de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Sen vestixio da inscrición, por corresponder á metade

inferior, tal vez. Contribúe a enriquece-lo extraordinario
número de exemplares desta milla.

a: 112 cm. Ø: 46 cm.

356- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase situado, xunto cos demais, no lugar coñecido

como Volta do Covo no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da pista de terra que comunica a fronteira inter-
nacional de Portela do Homem con San João do Campo.
Trátase da parte inferior dun cilindro de granito de gran
groso perfectamente executado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Sorprende a perfección e labra do toco sobre o que se

sustenta, máis propio dunha columna de edificio que dun
miliario. Perdeu a parte epigrafada.

a: 142 cm. Ø: 57 cm.

357.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)



359.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

358.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Áchase situado, xunto cos anteriores, no lugar coñecido

como Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da pista de terra que comunica a fronteira inter-
nacional de Portela do Homem con San João do Campo.
Trátase dunha columna ben cilindrada de granito de gran
groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Parece, dado o seu curto diámetro, máis unha columna

reaproveitada para recibir un texto pintado que un miliario.

a: 113 cm. Ø: 37 cm.

Características externas
Situado, xunto con outros, no lugar coñecido como Volta

do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo
da pista de terra que comunica a fronteira internacional de
Portela do Homem con San João do Campo. Trátase dun
cilindro de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non existe vestixio ningún de letras, polo que pensamos

que debeu de pertencer, como o anterior, ó grupo dos milia-
rios pintados.

a: 206 cm. Ø: 67 cm.
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Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da pista de terra que comunica a fronteira inter-
nacional de Portela do Homem con San João do Campo.
Trátase da parte superior dun cilindro de granito de gran
groso, medianamente executado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
As realizadas para o caso anterior.

a: 93 cm. Ø: 48 cm.

360.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Fincado, xunto cos anteriores, no lugar coñecido como

Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado
mesmo da pista de terra que comunica a fronteira interna-
cional de Portela do Homem con San João do Campo. Anaco
de miliario de granito moi basto, con evidentes sinais de
deterioración.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Testemuña unha dedicatoria máis nesta excelentemente

ben dotada milla, dende as vertentes monumental e epigrá-
fica.

a: 94 cm. Ø: 66 cm.

361.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)



363.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

362.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Fincado, xunto con outros, no lugar coñecido como Volta

do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado mesmo
da pista de terra que comunica a fronteira internacional de
Portela do Homem con San João do Campo. Parte inferior
dun cilindro de granito de gran groso, con profundas esmou-
cas e fracturas nos seus extremos.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Valen as realizadas para os anteriores.

a: 140 cm. Ø: 58 cm.

Características externas
Fincado, xunto os anteriores, no lugar coñecido como

Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado
dereito da pista de terra que comunica a fronteira interna-
cional de Portela do Homem con San João do Campo. Base
dun miliario, ben cilindrado, de granito de gran groso, con
incrustacións de ortosas.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Valen as feitas anteriormente.

a: 104 cm. Ø: 39 cm.
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Características externas
Erguido, xunto cos anteriores, no lugar coñecido como

Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó lado
dereito da pista de terra que comunica a fronteira interna-
cional de Portela do Homem con San João do Campo.
Trátase dun pequeño tambor de fuste de granito de gran
groso, bastante esmoucado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Valen as feitas para os casos anteriores.

a: 48 cm. Ø: 59 cm.

364.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Volta do Covo, no Parque Nacional Peneda-Gerês, ó
lado dereito da pista de terra que comunica a fronteira inter-
nacional de Portela do Homem con San João do Campo.
Trátase dun cilindro de granito de gran groso, en forma de
cono truncado invertido.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Caben as feitas para todo o grupo de anepígrafes.

a: 160 cm. Ø: 56 cm.

365.- Anepígrafe
(Volta do Covo, Parque Nacional, Terras de Bouro) 
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Características
externas

Atópase agrupado,
xunto con outros, no
lugar coñecido como
Albergaria, no Parque
Nacional da Peneda-
-Gerês, ó lado mesmo
da vía romana. Trátase

dun gran cilindro ben acabado de granito de gran groso,
actualmente fragmentado en dúas partes.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 45; Barros Sibelo,

Antigüedades..., 153; CIL, II, 4831; Capela, Miliários..., 177.

Interpretación

367.- Maximino e Máximo
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 245 cm. Ø: 67 cm. l: 9 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXIII (x:572.030  y:4.627.470)

Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iulius Verus [Maxi]
minus p(ius) f(elix) aug(ustus) germ(anicus) max(imus)

[dac(icus)] max(imus) sarm(aticus) max(imus) pont(ifex) [max(imus)
tri]b(unicia) pot(estate) V imp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) 

[proc]o(n)s(ul) et G(aius) Iulius Verus Max[i]
mus nobilissimus cae[s(ar) germ(anicus)

m]ax(imus) dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus)
princeps iuventutis fil(ius)

d(omini) n(ostri) [im]p(eratoris) Iuli Veri Ma. .
[ximi] ni p(ius) f(elix) aug(ustus) cur

[ante] Q(ui)nto Decio Vale
[rino leg(ato) aug(gustorum) pr(o)pr(aetore) c(larissimo) v(iro]

Ó emperador césar Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo,
coa tribunicia potestade por quinta vez, emperador pola sétima vez, pai
da patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo
césar, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe
da xuventude, fillo do noso señor o emperador Xulio Vero Maximino;
pío, feliz, augusto [---], sendo responsable Quinto Decio Valerino, lega-
do propretor dos augustos, esclarecido varón.

(

366.- Caracalla, perdido
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Segundo Matos Ferreira: “Está também outro pedaço de
padrão com a inscrição muito gastada mas ainda con algun-
has letras que mostra parece ser dedicado ao emperador
Marco Aurelio e que contem o mesmo que o que fica no sitio
de 21 milhas” .

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 45.

a. 238 d.C.
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369.- Decio
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 235 cm. Ø: 55 cm. l: 8 cm.

Anotacións
Certo que non posúe milla expresa pero cómpre supoñe-la

XXXIII, que marcan outros compañeiros na Albergaria.
Sorprende que omita o obxecto da reparación da vía con-

cretada na frase: vias et pontes in temporibus vetustate

conlapsos, que remarca noutros varios cilindros da parte

española. Aquí nin alude sequera á vía, debido ó erro pro-

bablemente.

Segundo Matos Ferreira: “Seguese outro padrão partido
e ten de alto seis palmos e nove de grosso, e achouse nelle
o remate de huma inscrição que diz...”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 45 e 87.

Interpretación

Anotacións
O incoveniente radica en que con este serían dous os

miliarios dedicados a Maximino na mesma milla, polo que
cremos que este tambor sería traído doutra parte, se non é
que, como no nº. 350, non se identifica co segmento final do
nº. 367.

[Maxim]<m>(ini) p(ius) f(elix) aug(ustus) cur(ante)

[Q(uin)]to Decio Val(erino)

368.- Maximino,
desaparecido

(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Atópase fincado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Trátase dun cilindro de granito
de gran groso, ben acabado, que se atopa fragmentado en
dúas partes, separadas entre si dentro do mesmo conglome-
rado. Cremos que conformarían un mesmo exemplar xa que
coinciden o tipo de granito e o diámetro dos dous anacos.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 45; CIL, II, 483; Capela,

Miliários..., 187-188.

Anotacións
A redacción deste miliario é semellante á dos outros

exemplares desta mesma vía, apreciándose unha pequena
variación no número de consulados; mentres os demais
reflicten o segundo consulado, este transcribe o terceiro.
Corresponde, posiblemente por isto, ó derradeiro ano de rei-

nado deste emperador, 251 d.C. Por outra parte, a ringleira
de exemplares que, dende millas anteriores, se veñen trans-
cribindo, mostra a preocupación dos legados de Decio pola
boa conservación, ó menos, deste sector da via nova. 

Interpretación

[I]mp(eratori) caes(ari) G(aio) Mes
sio Quinto Tra[i].

ano Decio pio
fel(ici) aug(usto)

pont(ifici) max(imo) tr(ibunicia) pot(estate). . .
[pro]co(n)s(uli) co(n)s(uli) III

a Brac(ara) Aug(usta)
[m(ilia) p(assuum)] XXXIII. . . . . .

Dedicado ó césar emperador Gaio Mesio Quinto Traxano Decio,
pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribuni-
cio, procónsul por cuarta vez, cónsul pola terceira. Milla 33
dende Braga.

370.- Tácito
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 170 cm. Ø: 67 cm. l: 9>12 cm.

a. 251 d.C.
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371.- Carino
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 214 cm. Ø: 62 cm. l: 8>9 cm.

Características externas
Atópase fincado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Trátase dun cilindro de granito
de gran groso de regular factura e esmoucas nos extremos.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 46, ofrecendo unha inter-

pretación aceptable; Barros Sibelo, Antigüedades..., 153;
CIL, II, 4830; Capela, Miliários..., 193-194.

Anotacións
Trátase dun dos pouquísimos exemplares detectados no

noroeste alusivos a este emperador. En calquera caso, do
seu brevísimo reinado, de pouco máis dun ano (275-276

d.C.), data o presente monumento. Resulta tamén inusual
para a época o epíteto de magno desligado dos nomina
imperiais, a pesar de que podería entenderse tamén pro-
consuli magno.

Interpretación

[Imp(eratori)] caes(ari) Cla(udio) Tac(ito).
invicto aug(usto)

[pont(ifici)] max(imo) trib(unicia) potes(tate)
[co(n)]s(uli) pat(ri) pat(riae) procon(suli)

mag(no) a Br(acara) m(ilia) p(assuum).
XXXIII

Dedicado ó césar emperador Claudio Tácito, invicto, augusto,
pontífice máximo, investido co poder tribunicio, cónsul, pai da
patria, procónsul magno. Milla 33 dende Braga.

a. 275 d.C.



372.- Carino
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Atópase fincado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, na
berma mesma da vía romana. Trátase dun gran cilindro de
granito de gran groso, alcanzando unha altura de 214 cm.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 44-45; CIL, II, 4829; Capela,

Miliários..., 199.

Interpretación

Anotacións
A fórmula empregada na dedicatoria é unha das breves.

Por outra banda, a omisión do a da sílaba inicial, en caesa-
ri, e a peculiar forma dalguhas letras conforman un conxun-
to de trazos dignos de ser tidos en conta para entender
algunhas claves da evolución paleográfica da escrita daquel
momento histórico.

Imp(eratori) c(a)esari
Marco Aurelio

Carino pot(estate)
tr(ibunicia) aug(usto).

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Carino, investido co
poder tribunicio e augusto.

a: 200 cm. Ø: 58 cm. l: 5>10 cm.
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Características externas
Atópase fincado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Cilindro de granito de gran
groso, que se atopa fragmentado en dúas partes. Cremos
que se trata do mesmo exemplar xa que coinciden o tipo de
granito e os seus diámetros respectivos.

Bibliografía
CIL, II, 4832; Capela, Miliários..., 205.

Interpretación

Anotacións
Como pode apreciarse, nesta milla contamos con dous

miliarios dedicados ó emperador Carino, o que podería dar
lugar a algún tipo de sospeita sobre a súa incorrecta identi-
ficación, sobre todo neste segundo caso, ó carece-lo nome
do emperador das dúas primeiras letras. A aparición insóli-
ta de dous miliarios dedicados ó mesmo emperador resulta
perfectamente coherente neste caso, xa que a presente
dedicatoria faise sendo césar e príncipe da xuventude, no
ano 282 d.C, e a anterior cando xa fora asociado ó augus-
tado polo seu pai, no 283.

Imp(eratori) c[aes(ari)]
Mar[co Aur(elio)

Ca]rino p(io) f(elici)
invicto

princ[ipi]
iuve[ntutis]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Carino, pío, feliz,
invicto, príncipe da xuventude.

373.- Galerio
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 202 cm. Ø: 62 cm. l: 7>14 cm.
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Características externas
Atópase fincado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Trátase dun cilindro de granito
de gran groso, que se atopa fragmentado en dúas partes.
Coidamos que pertence ó mesmo exemplar, xa que coinci-
den o tipo de granito e os seus diámetros respectivos.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 216.

Anotacións
Como moitas outras dedicatorias, tardías e como sínto-

ma da súa evolucion do latín, omítese a letra a na sílaba ini-
cial de caesari, segundo xa se apreciou nalgún miliario
anterior. O mesmo pode dicirse do redondeado progresivo
dos ángulos dalgunhas letras.

Interpretación

D(omino) n(ostro) Galerio

Maximiano
invicto nobil
issimo c(a)es

ari

Dedicado ó noso señor Galerio Maximiano, invicto, nobilísimo
césar.

(

Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Trátase dun cilindro de granito
de gran groso que se atopa fragmentado en dúas partes
dentro desta aglomeración. Cremos que se trata do mesmo
exemplar, xa que coinciden o tipo de granito e os seus diá-
metros.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
A xulgar polas poucas letras que conserva, ben podería

tratarse dunha dedicatoria a algún ou algúns dos fillos do
emperador Constantino.

374.- Dalgún fillo de Constantino
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 111 cm. Ø: 36 cm. l: 8>10 cm.

[Cons]tantini[...
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Características
externas

Levántase, xunto con
outros, no lugar coñeci-
do como Albergaria, no

Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó lado mesmo da vía
romana. Cilindro de granito de gran medio, ben executado.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
De novo, esta sorpresiva expresión cal, ó final do texto,

como se se tratase dun críptico dedicante. Asociar terra,
mari, ca(e)l(o) sería unha solución, pero pénsese que neste
caso, ó menos á parte do sorpresivo da existencia dun
imperio celeste, pp vai escrito antes desta última palabra e,
ademais, para ler ca(e)li teriamos que supoñer omitido o e.
Cremos que podería ter algo que ver con Cal(laecia) ou
Cal(laicus), termos dos que se rexistra como abreviación
lóxica. Significativo que só apareza en dous miliarios de
Magnencio. ¿Ou trátase da adhesión da provincia de
Gallaecia á causa deste usurpador? Dende logo, o desusa-
do número de miliarios, máis de 20 que se dedican a este
emperador no amplo noroeste, así parece suxerilo.

a: 156 cm. Ø: 55 cm. l: 9>10 cm.

D(omino) n(ostro)
victori ac

triump(h)ato
ri sem(per) aug(usto)

Maximo
Magnentio

ter(ra) mar(ique)
p(atri) p(atriae) Cal(laicus)

Calaico?, ou Callaecia, dedicou este miliario ó noso señor Máximo
Magnencio, victorioso e triunfador por terra e mar, pai da patria.

375.- Magnencio
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Características externas
Érguese, xunto con outros, no lugar coñecido como

Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó lado
mesmo da vía romana. Trátase dun gran cilindro de granito
de gran groso, que posúe letras moi apagadas e de difícil
interpretación.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Con tan poucos elementos epigráficos non podemos

aventurar ningunha interpretación, se non é relacionar
ámbolos dous segmentos epigráficos con [c]os e tri[bunicia]
ou [pa]tri.

376.- Emperador indeterminado
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

..................
os
tri

a: 235 cm. Ø: 60 cm. l: 7>14 cm.

Características externas
Atópase situado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Trátase dun cipo de granito de
gran groso, rudamente executado. 

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Posiblemente se trate dun exemplar relacionado coa fami-

lia constantiniana, á vista das poucas letras que conserva.

377.- Emperador indeterminado
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

................
tant

a: 120 cm. Ø: 51 cm. 
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Características externas
Áchase, xunto cos anteriores, no lugar coñecido como

Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó lado
mesmo da vía romana. Trátase dun fuste ben cilindrado de
granito de gran groso fragmentado en dúas partes. 

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Ignoramos se algunha vez tivo inscrición pero, en cal-

quera caso, constitúe un argumento acumulativo, tanto no
senso da intensa actividade edilicia que se exerce sobre a
vía en tódolos tempos, como da fixación dunha milla neste
lugar concreto.

378.- Anepígrafe
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 120 cm. Ø: 40 cm.

Características externas
Atópase fincado, xunto cos outros, no lugar co-

ñecido como Albergaria, no Parque Nacional da
Peneda-Gerês, ó lado mesmo da vía romana. Trá-
tase dun gran cilindro, ben executado, de granito de
gran groso, que se atopa fragmentado en dúas par-
tes. 

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Trataríase dunha das columnas de máis altura

detectadas na vía, 281 cm, cando ámbalas dúas
metades se atopaban unidas. Non se perciben ves-
tixios de letras porque posiblemente nunca as tivo,
destinándose a recibir inscrición pintada.

379.- Anepígrafe
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 281 cm.  Ø: 62 cm.



Características externas
É un dos oito exemplares que

actualmente forman parte da agru-
pación de miliarios pertencentes á

milla 34, que se atopan no espacio natural de Portela do
Homem, paso fronteirizo entre España e Portugal, no Par-
que Nacional da Peneda-Gerês (Terras de Bouro). Magní-
fico exemplar de granito de gran groso.

a: 180 cm. Ø: 55 cm. l: 7 cm.
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381.- Tito e Domiciano
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

Características externas
Atópase colocado, xunto con outros, no lugar coñecido

como Albergaria, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, ó
lado mesmo da vía romana. Trátase dun cilindro de granito
de gran groso, bastante erosionado. 

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Certifica coa súa presencia, entre outras cousas, a im-

portancia que as reparacións efectuadas nesta milla terían
alcanzado.

380.- Anepígrafe
(Albergaria, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 115 cm.  Ø: 60 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXIV (x:572.290  y:4.629.100)
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Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 47-48; CIL, II, 4838; Capela,

Miliários..., 107.

Anotacións
Nexo au, en aug, da segunda e novena liñas, nt, de pont,

na terceira, va, de Valerio, na oitava, e va, de nova, na déci-
ma liña. Anótese tamén a damnatio memoriae de Domiciano
na sexta. Este miliario define perfectamente a situación da
milla 34, distancia á que reduce ós demais deste grupo. Re-
dactado en ablativo, segundo parece, igual que outros xa
estudiados da dinastía flavia.

Interpretación

Imp(eratore) Tito caesare divi
Vesp(asiani) f(ilio) Vespasiano aug(usto)

pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) IX
imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII

caesare divi Vesp(asiani) f(ilio)
[Domitiano] co(n)s(uli) VII

C(aio) Calpetano Rantio
Quirinale Valerio

Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore)
via nova a Brac(ara)

m(ilia) p(assuum) XXXIIII

En tempos do emperador César Augusto Tito Vespasiano, fillo
do divino Vespasiano, pontífice máximo, investido co poder tri-
bunicio por novena vez, emperador pola décimo quinta, pai da
patria, cónsul por oitava vez, e do césar Domiciano, fillo do divi-
no Vespasiano, cónsul por sétima vez; construíuse a milla 34 da
via nova, sendo legado propretor de augusto Caio Calpetano
Rancio Quirinal Valerio Festo.

(

(

(

(

382.- Adriano
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 243 cm. Ø: 77 cm. l: 10 cm.

( (

( (

a. 79/80 d.C.



Características externas
Novo exemplar entre os que, actualmen-

te, forman parte da agrupación de miliarios
pertencentes á milla 34, que se atopa no
lugar de Portela do Homem, actual paso
fronteirizo entre España e Portugal, no Par-
que Nacional da Peneda-Gerês (Terras de
Bouro). Trátase dun gran fuste, ben cilindra-

do, de granito de gran groso, coa cara supe-
rior rampante.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 48-49: lectu-

ra correcta; CIL, II, 4837; Capela, Miliários...,
147.
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Características externas
É un dos oito exemplares que actualmente forma parte

da agrupación de miliarios pertencentes á milla 34, que se
atopa no espacio natural de Portela do Homem, actual paso
fronteirizo entre España e Portugal, no Parque Nacional da
Peneda-Gerês (Terras de Bouro). Gran columna miliaria,
perfectamente executada, de granito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 46, ofrecendo segmentos

de lectura; CIL, II, 4839; Capela, Miliários..., 131.

Anotacións
O epígrafe do monumento atópase bastante deteriorado,

aínda que a interpretación non ofrece dificultades. Entre os
segmentos aínda lexibles está o da milla, a 34, nidiamente
expresada.

Interpretación

[Imp(eratori) caes]ari
[Traiano Ha]driano

[aug(usto)]
[pontif(ici) m]ax(imo)

[trib(unicia) potest(ate)] XIIX
[co(n)s(uli) III] p(atri) p(atriae)

[a] Bracara
m(ilia) p(assuum) XXXIIII

Dedicado ó césar emperador Augusto Traxano Adriano, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo oitava vez, cónsul
pola terceira, pai da patria. Milla 34 dende Braga.

383.- Caracalla
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 225 cm. Ø: 70 cm. l: 10 cm.

a. 133 d.C.



Características externas
É un dos oito exemplares que actual-

mente forma parte da agrupación de milia-
rios pertencentes á milla 34, que se atopa
no lugar da Portela do Homem, actual paso
fronteirizo entre España e Portugal, no Par-
que Nacional da Peneda-Gerês (Terras de

Bouro). Trátase dun gran fuste ben cilindra-
do de granito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 47; CIL, II,

4834; Capela, Miliários…, 178-179.

384.- Maximino e Máximo
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Interpretación Anotacións
Un novo exemplar que confirma a milla 34, atopándose

aínda en excelente estado de conservación. Nótese, por
outra parte, que os miliarios de Caracalla son dos máis
abundantes dentro do conxunto dos da via nova. A data da
súa erección é semellante á da case totalidade dos erixidos
a este emperador no ámbito do noroeste, xa que corres-
ponde ó tempo en que exerceu a súa XVIIª potestade tribu-
nicia e, polo tanto, nos anos finais do seu reinado.

[Im]p(eratori) caes(ari) divi Severi pii fil(io)
divi Marci Antonini nep(oti)
divi Antonini pii pronep(oti)
[divi] Hadriani abnep(oti)

[divi Traia]ni Part(hici) et divi
Nervae adnepot(i)

[M(arco) Aureli]o Antonino pio fel(ici) aug(usto)
[part(hico)] max(imo) brit(annico) max(imo)

germanico max(imo)
pontifici max(imo)

[trib(unicia)] pot(estate) XVII imp(eratori) III
[co(n)s(uli) IIII] p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)

[a Brac(ara)] Aug(usta) m(ilia) p(assuum) XXXIIII

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo sétima vez, empera-
dor pola terceira, cónsul pola cuarta, pai da patria, procónsul.
Milla 34 dende Braga.

a: 240 cm. Ø: 75 cm. l: 10 cm.

a. 213 d.C.



385.- Decio
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)
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Interpretación Anotacións
Do mesmo xeito que os outros miliarios estudiados da

zona portuguesa, omiten o obxecto da reparación da vía
concretada na frase vias et pontes in temporibus vetustate
conlapsos, que remarcan algúns cilindros da parte española.

Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iulius [Veru]s Maxi
minus p(ius) f(elix) aug(ustus) germ(anicus) [max(imus)] dac(icus)

max(imus) sarm(aticus) max(imus) po[nt(ifex)] max(imus)
trib(unicia) pot(estate) V imp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)[s(ul)] pro

co(n)s(ul) et G(aius) Iulius Verus Maxi
mus nobilissimus caes(ar) germ(anicus)

max(imus) dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus)
princ[eps] iuventutis filius

d(omini) n(ostri) imp(eratoris) [G(ai)] Iuli Veri Maximi
ni p(ius) [f(elix) aug(ustus)] curante Quin
to Decio Valerino leg(ato) aug(gustorum) 

pr(o)pr(aetore) c(larissimo) v(iro)

Ó emperador césar Augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, coa tribunicia
potestade por quinta vez, emperador pola sétima, pai da patria, cónsul, procón-
sul, e a Caio Xulio Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico
máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o empe-
rador Caio Xulio Vero Maximino; pío, feliz, augusto; sendo responsable (dos tra-
ballos) Quinto Decio Valerino, legado propretor dos augustos, esclarecido varón
[---].

Características
externas

Novo exemplar entre
os que, actualmente, for-
man parte da agrupación
de miliarios pertencentes
á milla 34, que se atopa
no lugar da Portela do
Homem, actual paso
fronteirizo entre España

e Portugal, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (Terras
de Bouro). Cilindro ben realizado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 48, excelente lectura; CIL,

II, 4835; Capela, Miliários..., 188-189.

Anotacións
Do mesmo xeito que o miliario de Decio da milla anterior,

mostra o consulado adquirido por terceira vez, a diferencia
dos anteriores, que reflectían o da segunda. O detalle di
moito da precisión cronolóxica con que se redacta e do
ritmo que vai levando a remodelación da vía.

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) G(aio) Messio
Quinto Traiano

Decio pio fel(ici) [aug(usto)]
pont(ifici) max(imo) tri(bunicia) po[t(estate)]

proc(onsuli) IIII co(n)s(uli) III
a Bracara Au[g(usta).

m(ilia) p(assuum)] XX[XIIII] 

Dedicado ó césar emperador Augusto Gaio Mesio Quinto Traxano Decio, pío,
feliz, pontífice máximo, investido co poder tribunicio, procónsul por cuarta vez,
cónsul pola terceira. Milla 34 dende Braga.

a: 180 cm. Ø: 70 cm. l: 8 cm.

a. 238 d.C.

a. 251 d.C.
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Características externas
Outro dos oito exempla-

res que actualmente forman
parte da agrupación de milia-
rios pertencentes á milla 34,
que se atopa no lugar da
Portela do Homem, actual
paso fronteirizo entre Espa-
ña e Portugal, no Parque Na-
cional da Peneda-Gerês (Te-
rras de Bouro). Trátase dun
cilindro de granito de gran
groso, ben acabado.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
A pesar das titulacións expresadas, non podemos atri-

buírlle a un emperador concreto este miliario. Nembargan-
tes, todo indica que se trata dun exemplar serodio.

.....................
[p]ontifici max(imo)

[t]ribuniciae
[po]testat[is]
proco(n)s(uli)

[m(ilia) p(assuum)] XXXIIII

…pontífice máximo, investido da potestade tribunicia, procón-
sul. Milla XXXIII dende Braga.

Características externas
Foi dado a coñecer polo P. Martins Capela, opinando

que: “É um pedregulho mal acabado e de pobre aspecto.
Alt. 0,86; cir. 1,95: let. 0,14”.

Bibliografía
Martins Capela, Miliários..., 237.

Interpretación

Anotacións
Emprega, igual que noutros exemplares anteriores,

Maximo, en vez de Magno, no que respecta ó nomen. Vai
sorprendendo a inusitada presencia deste emperador.
Desaparecido.

386.- Magnencio
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

....................
......Augusto 

Maximo Mag
nentio. XXXIV

387.- Emperador indeterminado
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

(
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388.- Emperador indeterminado
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 152 cm. Ø: 65 cm. l: 10 cm.

Características externas
Exemplar que, actualmente, forma parte da agrupación

de miliarios pertencentes á milla 34, que se encontra no
lugar da Portela do Homem, actual paso fronteirizo entre
España e Portugal, no Parque Nacional da Peneda-Gerês
(Terras de Bouro). Trátase dun fuste ben cilindrado de gra-
nito de gran groso.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 250.

Interpretación

Anotacións
A erosión sufrida polo texto aborta calquera intento de

atribuírllo a un emperador concreto. Sobre o epígrafe
actual, dúas letras apagadas, AR, en dirección inversa con
relación á normal, cremos que modernas.

.............................
[trib(unicia) p]ot(estate)

p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) III
[a Br]acar[a]

m(ilia) p(assuum) XXX[IIII]

...coa tribunicia potestade, pai da patria, cónsul por terceira vez.
Milla 34.
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Características externas
É outro dos exemplares que, actualmente, forman parte

da agrupación de miliarios pertencentes á milla 34, que se
atopan no lugar da Portela do Homem, actual paso fronteiri-
zo entre España e Portugal, no Parque Nacional da Peneda-
-Gerês (Terras de Bouro). Cilindro de granito de gran groso
con fracturas no cumio.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Posúe unha pequena cruz de brazos iguais na parte

superior. Non sabemos se perdeu a inscrición ou sempre
careceu dela.

389.- Anepígrafe
(Portela do Homem, Parque Nacional, Terras de Bouro)

a: 150 cm.  Ø: 55 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXV (x:572.550  y:4.629.790)

Características externas
Hübner (EE, VIII, 242) atribúe este miliario, de xeito

xeral, ó Campo das Mourogás, na baixada de Portela do
Homem, opinión que seguen posteriormente outros autores
(126, IV, nº. 54; Rodríguez Colmenero, La red..., 108, nº.
29). Nembargantes, o segmento transmitido, domi.../...divi,
non deu pé para ningunha interpretación.

Agora cremos que tal vez poida ser atribuído a Tito e
Domiciano.

Bibliografía
EE, VIII, e 42; 126, IV, nº. 54; Rodríguez Colmenero, La

red..., 108, nº. 29

Interpretación

Anotacións
En millas anteriores aparecen frecuentes dedicatorias a

estes inauguradores da via nova.

390.- Posible miliario
de Tito e Vespasiano

(Lama do Picón ou Campo de Mourogás, Parque do Xurés, Lobios)

....] divi [Vesp(asiani) fil(io)]
Domi[tiano][........
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Características externas
Procede do lugar coñecido como Lama do Picón, sitio

onde se produce a reducción da milla 35, xa en territorio
español. Actualmente, atópase colocado na zona da Ponte
Nova, a onde foi trasladado, xunto con outros, hai algúns
anos, para crea-la antiga área recreativa do ICONA.
Cilindro completo, de granito de gran groso, ben executado
e fracturado en dúas partes.

Bibliografía
E. Flórez, España Sagrada..., XVII, 9; Ceán Bermúdez,

216; Murguía, Historia..., II, 82; Capela, Miliários...,131; CIL,
II, 4841; Barros Sibelo, Antigüedades..., 153; Díez Sanjurjo,
“Los caminos...”, BCMOr, III, 156; IRG, IV, nº. 13; Rivas Fer-
nández, Addenda..., 132-133, nº. 54; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 346, nº. 457; Ferrer Sierra, en Durán et
alii, La via nova..., 108-109, nº. 1.

Anotacións
Presenta un epígrafe claro, agás na primeira liña. Como

anomalía, hai que resaltar que mostra o consulado cuarto
no canto do terceiro, como o resto dos exemplares deste
emperador na mesma vía.

Interpretación

391.- Adriano
(Lama do Picón, Parque do Xurés, Lobios)

a: 208 cm. Ø: 62 cm. l: 10 cm.

Imp(eratori) [cae]s[ari]
Traiano Hadriano

aug(usto) pontif(ici) max(imo)
trib(unicia) potest(ate) XVIII

co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae)
a Bracara

m(ilia) p(assuum) XXXV

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano, augusto, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo oitava vez, cónsul
pola cuarta vez, pai da patria. Milla 35 dende Braga.

a. 133 d.C.
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Características externas
Procede do termo coñe-

cido como Lama do Picón,
lugar onde se produce a re-
ducción á milla 35, xa no

territorio español. Actualmente atópase colocado na zona
da Ponte Nova, a onde foi trasladado, xunto con outros, hai
algúns anos, para crea-la antiga área recreativa do ICONA.
Fuste completo, de granito de gran groso, irregularmente
cilindrado, co diámetro maior na parte superior que na infe-
rior. 

Bibliografía
Capela, Miliários..., 148; CIL, II, 4843; Rivas Fernández,

Addenda..., 130-131, nº. 49; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 349-350, nº. 463; Ferrer Sierra, en Durán et alii,
La via nova..., 112-113, nº. 3.

Anotacións
Trátase dun máis dos numerosos exemplares levanta-

dos en tempos de Caracalla ó longo da via nova.

Interpretación

[Imp(eratori) caes(ari)] divi Se
[veri pii filio] divi

[M(arci) Antonini] nep(oti)
[divi A]nt(onini) pii pronep(oti)

[et divi Hadriani] abnepot(i)
[divi Traiani Parthici] et divi

[Nervae adnepot(i)
M(arco) Aur(elio) Ant]o[n]ino

[pio fel(ici)] aug(usto) part(hico) max(imo)
[brita]nico max(imo)
germanico max(imo)

[pontif(ici)] max(imo) trib(unicia)
[p]ot(estate) XVII imp(eratori) III co(n)[s(uli) IIII]

p(atri) p(atriae) [pro]co(n)s(uli)
[a B(racara)] m(ilia) p(assuum) XXXV

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo Pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo sétima vez, empera-
dor pola terceira, cónsul pola cuarta, pai da patria, procónsul.
Milla 35 dende Braga.

392.- Caracalla
(Lama do Picón, Parque do Xurés, Lobios)

a: 200 cm. Ø: 60 cm. l: 6>8 cm.

a. 213 d.C.
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Características externas
Procede do lugar coñecido como Lama do Picón, onde

se produce a reducción da milla 35, entrados xa en territo-
rio español. Actualmente atópase fincado na zona da Ponte
Nova, a onde foi trasladado, xunto con outros, hai algúns
anos para decora-la antiga área recreativa do ICONA.
Trátase dun fuste incompleto, ben redondeado, de granito
de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 130, nº. 48, sen lectura;

Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via nova..., 122-123, nº. 8.

Interpretación

Anotacións
É cronoloxicamente enmarcable entre 276-282 d.C, data

do reinado do emperador ó que alude. A probabilidade con-
vértese case en certeza de que se trata dun miliario de
Probo.

[Imp(eratori) caes(ari)]
M(arco) A[urelio

Pro] bo [augusto….
Ov

394.- Probo
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 96 cm. Ø: 54 cm.

Na baixada de Portela do Homem, posiblemente na milla 35.

Bibliografía
CIL, II, 4836; V. Núnez, BCMOr, I, 66; 126, IV, 34;

Rodríguez Colmenero, La red…, 107.

Interpretación

Anotacións
A transmisión que se realizou do texto resulta bastante

deficiente.

393.- Decio
(Lama do Picón, Parque Natural do Xurés, Lobios)

Quinto Traiano 
Decio pio f[el(ici)]

.............

.............
[c]os II

.......c......Au.....
...XX......

a. 250 d.C.
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Características externas
Procede do lugar coñecido como Lama do Picón, sitio

onde se produce a reducción da milla 35, xa en territorio
español. Actualmente atópase fincado na zona da Ponte
Nova, a onde foi trasladado, xunto con outros, hai algúns
anos, para decora-la antiga área recreativa do ICONA.
Tambor completo, ben cilindrado, de granito de gran groso,
fracturado en dúas partes.

Bibliografía
Capela, Miliários..., 249; EE, VIII, 239; IRG, IV, 59;

Rodríguez Colmenero, La red…, 108, nº. 28; Rivas
Fernández, Addenda..., 130, nº. 47; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 362, nº. 481; Ferrer Sierra, en Durán et
alii, La via nova..., 110-111, nº. 2.

Anotacións
Atribuímoslle este miliario ó emperador Carino, aínda

que podería adxudicárselle a outro dos emperadores intitu-
lados Marcus Aurelius. Por outra parte, cremos que corres-
ponde á milla XXXV, o que se deduce dos autores que o
estudiaron con anterioridade e o puideron ver in situ.

Interpretación

395.- ¿Carino?
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 266 cm. Ø: 60 cm. 
l: 10>11 cm.

Imp(eratori) caes(ari)
Marco
Aurelio

[¿Carino?]
.............

m(ilia) p(assuum) XX[XV]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio ¿Carino?… Milla 35
dende Braga.
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Características externas
Procede do lugar coñecido

como Lama do Picón, onde se
produce a reducción da milla
35, xa en territorio español.
Actualmente atópase colocado
na zona da Ponte Nova, a onde
foi trasladado, xunto con outros,

hai algúns anos, para crea-la antiga área recreativa do
ICONA. Trátase dun cilindro completo, irregularmente execu-
tado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 131-132, nº. 50;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 450, nº. 342, iden-
tificando o emperador; Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via
nova..., 116-117, nº. 5.

Interpretación

Anotacións
A atribución a Galerio Valerio Maximiano parece estar

fóra de calquera dúbida. Nembargantes, a maior parte da
lenda atópase moi apagada.

396.- ¿Galerio?
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 180 cm. Ø: 47 cm. 
l: 7>10 cm.

Imp(eratori) caes(ari).
G(aio) Val(erio) M[axi.

mia]n[o
v]ictori ac [triumphatori

[per]petuo sem[per].
aug(usto)

Dedicado ó césar emperador Galerio Valerio Maximiano, victo-
rioso e triunfador perpetuo, permanente augusto.

(
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397.- Constancio I
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 123 cm. Ø: 40 cm. l: 5>10 cm.

Características externas
Foi atopado en 1990 no lugar coñecido como Lama do

Picón, onde se produce a reducción da milla 35, xa en terri-
torio español. Actualmente mantense colocado no mesmo
lugar da súa aparición. Trátase dun fuste de factura moi
ruda e mal cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Xusto Rodríguez - Rodríguez Cao, Arqueoloxía en Lovios,

1991; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 368-369, nº.
489, completando a lectura do caesari (con c invertido do
final); Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via nova..., 114-115,
nº. 4; Xusto Rodríguez, A vila romana..., 232-234.

Interpretación

Anotacións
Como nota curiosa, podemos advertir que o c de

Caesari se gravou de xeito invertido, infrecuente neste tipo
de inscricións. Isto demostraría ata que punto o c invertido
é unha moda epigráfica sen máis transcendencia histórica
que a do seu particular significado dentro de cada texto con-
creto.

[D(omino)] n(ostro) Fl(avio) Val(erio)
[Co]nstantio

[invi]cto no(bilissimo) <c>aes
ari

Dedicado ó noso señor Flavio Valerio Constancio, invicto, nobi-
lísimo césar.
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Características externas
Procede do lugar coñecido como Lama do Picón, onde

se produce a reducción da milla 35, xa en territorio español.
Actualmente atópase colocado na zona da Ponte Nova, a
onde foi trasladado, xunto con outros, hai algúns anos para
crea-la antiga área recreativa do ICONA. Trátase dun cipo
irregularmente cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 132, nº. 51; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 473, nº. 357; Ferrer Sierra, en
Durán et alii, La via nova…,118-119, nº. 6.

Interpretación

Anotacións
O arrasamento da inscrición impide outras precisións

epigráficas. En calquera caso, as letras rescatadas son ve-
rosímiles, sendo a indicación da milla totalmente correcta.
Nembargantes, parece como se se tratase dun miliario
palimpsesto, xa que as liñas da esquerda e da dereita non
coinciden.

398.- Emperador indeterminado
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 180 cm. Ø: 49 cm. l: 7 cm.

......perpetuo] semp[er]. . . .

aug(usto) a Braca[ra]. .

m(ilia) p(assuum) XXXV. . .
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Características
externas

Procede do lugar
coñecido como Lama

do Picón, onde se produce a reducción da milla 35, xa en
territorio español. Actualmente atópase colocado na zona
da Ponte Nova, a onde foi trasladado, xunto con outros, hai
algúns anos, para decora-la área recreativa do ICONA.
Trátase dun cipo ben cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 132, nº. 52; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 503, nº. 377; Ferrer Sierra, en
Durán et alii, La via nova..., 120-121, nº. 7.

Interpretación

Anotacións
Posiblemente teñamos que atribuírlle este exemplar a

Xuliano o Apostata, xa que presenta un desenvolvemento
epigráfico similar ó do miliario do mesmo emperador da
milla 36. A inscrición atópase certamente moi apagada.

399.- ¿Xuliano?
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 162 cm. Ø: 52 cm. l: 8 cm.
Claud[io
Iuliano]

victori [ac.
triu]mp(h)atori.
[per] pet[uo]

m(ilia) p(assuum) [XXXV]

Dedicado a Claudio Iuliano, victorioso e triunfador perpetuo. 35
millas.
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Características externas
Procede da Lama do Picón, lugar onde se produce a

reducción da milla 35, entrados xa en territorio español.
Actualmente atópase colocado na zona da Ponte Nova, a
onde foi trasladado, xunto con outros, hai algúns anos para
decora-la área recreativa do ICONA. Fuste mal cilindrado,
de granito de gran groso, de forma case rectangular, con
esquinas redondeadas.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 132, nº. 53; Ferrer Sierra,

en Durán et alii, La via nova..., 124, nº. 9.

Anotacións
O máis probable é que fose aproveitado na época tardía

para plasmar algunha inscrición pintada.

401.- Anepígrafe
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

a: 138 cm. Ø: irregular

Características externas
Atribuímolo á Lama do Picón por mor da milla que se

supón que marcaba.

Bibliografía
CIL, II, 4845; Vázquez Núñez, BCMOr, I, 80; IRG, IV, nº.

51; Rodríguez Colmenero, La red..., 108, nº. 27.

Interpretación

Anotacións
Resulta inviable calquera intento de identificación.

400.- Emperador descoñecido
(Lama do Picón, Parque Natural, Lobios)

.......

.......

.......
......
to 

o po 
ax

....... 
Bra[cara] Aug(usta) 

[m(ilia) p(assuum) X]XXV
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVI (x:573.000  y:4.631.160)

A expresión da milla obríganos a atribuíla ó Chan dos
Pasteroques, Portela do Homem.

Bibliografía
CIL, II, 4847; Barros, 32; Núñez, BCMOr, I, 81;

Rodríguez Colmenero, La red…, 108, nº. 32.

Interpretación

Anotacións
A presencia do nome do famoso legado no texto fai que

a atribución a Tito e Domiciano sexa totalmente correcta.

402.- Tito e Domiciano,
desaparecido

(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

[...C(aio) Calp(etano) Ran]tio 
[Quiri]<n>ale Valerio [F]e[s]to

[leg(ato) aug(usti)] [p]ro [p]r(aetore)] via [nova facta] 
[a Brac(ara)] m(ilia) p(assuum) XX]XVI

a: 220 cm. Ø: 57 cm. l: 7>8 cm.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

516

Características externas
Procede do lugar coñecido como Chan dos Pasteroques,

onde se produce a reducción da milla 36. Actualmente ató-
pase situado, xunto con outros, na zona da Ponte Nova, a
onde foi trasladado hai algúns anos para crea-la área
recreativa do ICONA. Fuste completo e ben cilindrado de
granito de gran groso.

Bibliografía
CIL, II, 4843; IRG, IV, 45; Rivas Fernández, Addenda…,

135-136, nº. 59; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae...,
350-351, nº. 465; Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via
nova..., 124-125, nº. 10.

Anotacións
Convén anota-las sucesivas dedicatorias a Caracalla en

millas continuas, o que demostra a intensa actividade edili-
cia deste emperador. A inscrición consérvase en perfecto
estado.

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) divi [Se]
veri pii filio [divi]

M(arci) Antonini nep(oti)
divi Ant(onini) pii [pron]ep(oti)

et divi Had[riani] abnep(oti)
divi Traiani [part(hici)] et divi

Nervae adnepot(i)
M(arco) Aur(elio) Antonino 

pio fel(ici) aug(usto) part(hico) max(imo)
brittanico max(imo)
germanico max(imo)

pontif(ici) max(imo) trib(unicia)
pot(estate) XVII imp(eratori) III co(n)s(uli) IIII

p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)
a B(racara) m(ilia) p(assuum) XXXVI

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano Pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, co poder tribunicio por décimo sétima vez, empera-
dor pola terceira, cónsul pola cuarta, pai da patria, procónsul.
Milla 36 dende Braga.

404.- Maximino Daia
(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

a: 79 cm. Ø: 37 cm. l: 5>10 cm.

a. 213 d.C.
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Características externas
Procede do lugar coñecido como Chan dos Pasteroques,

onde se produce a reducción da milla 36. Actualmente ató-
pase situado, xunto con outros, na zona da Ponte Nova, a
onde foi trasladado hai algúns anos para crea-la antiga área
recreativa do ICONA. Trátase dun pequeno cipo, mal cilin-
drado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 363-364, nº.

483, interpretándoo por primeira vez e tal como agora se
mostra; Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via nova..., 126-
127, nº. 11. Posiblemente é a este miliario ó que se refire xa
EE (VIII, 238) e IRG (IV, 49), atribuíndolle o fragmento a
Maximino e Máximo.

Interpretación

Anotacións
O presente monumento constitúe o paradigma de apro-

veitamento de calquera elemento pétreo para gravar unha
inscrición honorífica, xa que o soporte en cuestión nin é
miliario nin sequera columna; trátase só dunha laxa cúbica
cos ángulos redondeados.

Gal(erio) Val(erio)
Maximino

nob(ilissimo) caes(ari)
mi(lia) p(assuum) XXXVI

A Galerio Valerio Maximino, nobilísimo césar. Milla 36 dende
Braga.

405.- Constantino I, o Magno
(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

a: 125 cm. Ø: 44 cm. l: 9>10 cm.
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Características externas
Foi atopado en 1990 no lugar coñecido como Chan dos

Pasteroques, onde se produce a reducción da milla 36.
Actualmente atópase no lugar da súa aparición, colocado ó
lado da vía romana. Trátase dun cipo irregularmente cilin-
drado de granito de gran groso.

Bibliografía
Xusto Rodríguez - Rodríguez Cao, Arqueoloxía..., 1991,

coa interpretación correcta; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 370, nº. 491; Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via
nova..., 128-129, nº. 12; Xusto Rodríguez, A vila romana...,
232-234.

Anotacións
Presenta na parte superior dúas figuras estilizadas en

forma de tridente que interpretamos como palmas, igual que

o outro exemplar abordado con anterioridade e pertencente
á milla 31 desta mesma vía. No seu epígrafe podemos
aprecia-la utilización de nexos: av de Flavio e val de Valerio,
na primeira liña, an de Constantino, na segunda, e au de
Augusto, na terceira liña. Non son demasiados os miliarios
que ofrecen algún tipo de decoración. Pode afirmarse que
pertencen case todos eles a Constantino, resultando os
temas empregados de inspiración cristiá, aínda que en
Cerdeña xa se fan presentes con anterioridade (A. Bonina -
A. Stylow, Miliari nuovi…, 30 ss.).

Interpretación

D(omino) n(ostro) Flav(i)o Val(erio)
Constantino

p(io) f(elici) invict(o) aug(usto)

(milia passuum) XXXVI

Ó noso señor Flavio Valerio Constantino, pío, feliz, invicto,
augusto. Milla 36 dende Braga.

(

(

((

406.- Magnencio
(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

a: 259 cm. Ø: 70 cm. l: 8>10 cm.

( (

(
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Características externas
Procede do lugar coñecido

como Chan dos Pasteroques,
onde se produce a reduc-
ción á milla 36. Actualmente
atópase situado, xunto con
outros, na zona da Ponte
Nova, a onde foi trasladado
hai algúns anos para crea-
-la área recreativa do ICONA.

Trátase dun cilindro de granito de gran groso, de cor aver-
mellada, extraído dunha canteira da contorna.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 134-135, nº. 58, cun pri-

meiro intento de interpretación; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 376-377, nº. 500, con novas achegas e
correccións, descubrindo unha dobre dedicatoria, que o
converte en miliario palimpsesto; Ferrer Sierra, en Durán et
alii, La via nova..., 132-133, nº. 14.

Características externas
Procede do lugar coñecido como Chan dos Pasteroques,

onde se produce a reducción da milla 36. Actualmente ató-
pase fragmentado en catro partes, unha delas situada no
seu lugar orixinario, mentres que as outras tres, xunto con
outros exemplares, na zona da Ponte Nova, a onde foron
trasladados hai algúns anos para crea-la antiga área re-
creativa do ICONA. Tratábase dun cilindro, ben acabado, de
granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 134, nº. 57; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 180-181, nº. 506 e 507; Ferrer
Sierra, en Durán et alii, La via nova..., 130-131, nº. 13.
Ninguén avanzou lectura, salvo Ferrer. 

Interpretación

Anotacións
Cremos que se trata dun exemplar dedicado ó empera-

dor Magnencio. Optamos por formula-lo desenvolvemento
anterior, aínda que somos conscientes de que faltan máis
titulacións que as interpretadas, debido ó actual mal estado
de conservación do miliario.

Domino [n]ostro.
[Mag]nentio.

aug(usto)

Ó noso señor Magnencio, augusto.

407.- Xuliano
(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

a: 210 cm. Ø: 58 cm. l: 8 cm.
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Interpretación Anotacións
Estamos ante un dos contados exemplares palimpses-

tos que se conservan nesta vía. Presenta dúas inscricións
sobrepostas: unha que é atribuíble claramente ó emperador
Xuliano o Apóstata e outra anterior, de emperador indeter-
minado. De feito, para poder grava-la inscrición de Xuliano
procuraron borrar previamente a anterior sen conseguilo to-
talmente. Retallos do epígrafe orixinario ofrécense entre
liñas con trazo máis groso. Moi peculiar resulta a expresión
do consulado, ó facerse de maneira tan esquemática, pero
coidamos que non existe outra maneira de entender ese
segmento.

D(omino) n(ostro) Fl(avio) Claudio
Iuliano victo(ri)

ac triumpha(tori)
perpetuo sem(per)

a(ugusto) co(n)s(ulibus) Nevit(a) Mam(ertino)
a Bracara

m(ilia) p(assuum) XXXVI

Dedicado ó noso señor Flavio Claudio Xuliano, victorioso, triun-
fador perpetuo, e sempre augusto, sendo cónsules Nevita e
Mamertino. Milla 36 dende Braga.

Características externas
Procede do lugar coñecido como Chan dos Pasteroques,

onde se produce a reducción da milla 36. Actualmente ató-
pase situado, xunto con outros, na zona da Ponte Nova, a
onde foi trasladado hai algúns anos para crea-la área
recreativa do ICONA. Trátase dun cilindro completo e ben
acabado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 134, nº. 56.; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 381, nº. 508; Ferrer Sierra, en
Durán et alii, La via nova..., 134-135, nº. 15, descubrindo a
lenda que agora achegamos. 

Interpretación

Anotacións
O miliario aparece repicado intencionadamente en toda

a súa superficie, facéndose imposible todo intento de iden-
tificación agás nas dúas últimas liñas, nas que, aínda que
tamén repicado, se distingue claramente o remate da lenda.

408.- Emperador indeterminado
(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

...........................
..........................

A B(racara) A(ugusta) m(ilia) p(assuum)
XXXVI

…milla 36 dende Braga.

a: 200 cm. Ø: 64 cm. l: 10 cm.

( ( (
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Características externas
Descoñecémo-la súa procedencia, podendo pertencer

ben á milla 35 ou ben á 36 desta mesma ruta. Actualmente
atópase situado, xunto con outros, na zona da Ponte Nova, a
onde foi trasladado hai algúns anos para crea-la área recrea-
tiva do ICONA. Fito en forma de cono truncado, de granito de
gran groso.

Bibliografía
Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via nova..., 136, nº. 16.

Anotacións
Cabería formular serias reservas á identificación do pre-

sente fito cun miliario. Nembargantes, dado o aproveita-
mento para este fin doutros exemplares aínda máis simples
e atendendo ó contexto, non existe dificultade en incluílo
entre os fitos destinados a ser pintados.

409.- Anepígrafe
(Chan dos Pasteroques, Parque Natural, Lobios)

a: 140 cm.  Ø: 40 cm.

“Pequeños fragmentos hallados en el Campo das
Mourugas, en la bajada de Portela de Home” (Barros).
Desaparecidos.

Bibliografía
EE, VIII, 238 e 240; IRG, IV, nº. 29; Rodríguez

Colmenero, La red…, 106. 

Interpretación

410.- Maximino e Máximo?
(Campo de Mourogás, Portela do Homem)

-Imp Maxi[mino]...[nobilissi]mo caes…

-S D N / Maximin...
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411.- Constancio II
(Corgo do Outeiro do Porco, Parque Natural, Lobios)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVII (x:573.580  y:4.632.740)

a: 228 cm. Ø: 38 cm. l: 9>12 cm.

Características externas
Procede do lugar denominado Pala Falsa, segundo o P.

Matos Ferreira e Martins Capela, e máis concretamente do
lugar da reducción á milla 37, Corgo do Outeiro do Porco,
correspondendo a unha situación intermedia entre A Pala
Falsa e A Trincheira. Actualmente atópase servindo de
poste dun balcón na casa que ten D. Antonio Dacosta
Salgado, na poboación de Torneiros (Lobios).

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 89, con lectura completa feita

sobre a súa face orixinaria; Capela, Miliários..., 230; Barros
Sibelo, Nota de monedas…, 3, copiándoo parcialmente
nunha versión moito máis pobre que a de Matos Ferreira;
Rivas Fernández, Addenda..., 137, tomando nota do seu
novo estado, sen decatarse de que se trataba dun miliario xa
coñecido, do mesmo xeito que Rodríguez Colmenero, La
red…, nº. 57; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 367,
nº. 487, reinterpretándoo de novo correctamente e identifi-
cándoo co estudiado pola bibliografía antiga; Ferrer Sierra,
en Durán et alii, La via nova..., 137-138, nº. 17.
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Interpretación Anotacións
Cremos identificar este miliario co exemplar descrito

tanto polo P. Matos Ferreira como por Martins Capela e
Barros Sibelo, quedando o seu epígrafe reducido a unha
franxa de 30 cm de anchura por 135 cm de altura, ó serlle
acurtado o diámetro orixinario para adaptalo á función que
ocupa na actualidade, a de servir de soporte dun balcón na
aldea de Torneiros, segundo xa se indicou.

Imp(eratori) [caes(ari) d(omino) n(ostro) Flavio Iulio
C]ons[tantio]

ma[ximo victori ac
t]riu[mfatori

au]gust[o divi Consta]
nt[ini Maximi filio]

div[orum Flavii Con]
sta[nti et Valeri Maximiani nep(oti)

et divi Claudii pronepoti
m(ilia) p(assuum) [XXXVII]

Ó noso señor o césar emperador augusto Flavio Xulio Constancio,
máximo vencedor e triunfador, fillo do divino Constantino
Máximo, neto dos divinos Flavio Constantio e Valerio Maximiano
e bisneto do divino Claudio. Milla 37 dende Braga.

Segundo Matos Ferreira: “Neste mesmo sitio estavão
mais dous outros Padrões que os moradores do lugar de
Torneyros no ano de 1728 partirao em pedaços e levarao
p(ar)a pezos de lagar, e delles só ficarao huns pequenos
pedaços que ainda hoxe no dito sitio estão”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 90.

412.- Miliarios desaparecidos
(Corgo do Outeiro do Porco, Parque Natural, Lobios)

Atribúese xenericamente ó Val do Home, Campo das
Mourugás. 

O segmento transmitido é só:

…Caes. C / Fortiss…

Bibliografía
EE, VIII, 241; IRG, IV, 55; Rodríguez Colmenero, La

red…, 110, 46.

Anotacións
Trátase dun miliario tardío se xulgamos polo epíteto

fortissimus.

413.- Emperador indeterminado
(Corgo do Outeiro do Porco, Parque Natural, Lobios)
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Características externas
Apareceu recentemente co gallo da realización dos tra-

ballos de identificación e limpeza da vía romana no lugar
coñecido como Corgo do Outeiro do Porco, formando parte
do valado dunha cortiña situada a escasos metros desta.
Trátase dun cilindro de granito de gran fino de cor averme-
llada, bastante ben traballado.

Bibliografía
Ferrer Sierra, en Durán et alii, La via nova..., 138-139,

nº. 18.

Anotacións
Non é posible distinguir ningunha letra.

414.- Anepígrafe
(Corgo do Outeiro do Porco, Parque Natural, Lobios)

a: 97 cm. Ø: 35 cm.

Achábase probablemente próximo ós muíños, na baixa-
da de Portela do Home, segundo os informadores de
Hübner. A xulgar polo acabamento da cifra das millas, é
posible que pertencese á XXXVII.

Bibliografía
CIL, II, 4848; Vázquez Núnez, BCMOr, I, 81; IRG, IV, 45,

cunha sinxela mención; Rodríguez Colmenero, La red…,
105, nº. 10.

Interpretación

Anotacións
Os fragmentos transmitidos da lenda fan probable que

se trate dun miliario de Caracalla.

415.- Caracalla
(Baixada de Portela do Home)

Imp...s divi...eri pii…il

…..ivi..arcian…ni..inep...

...ivi....toni....pii...nep

....vi ad.................... ep

divi tr…no…epot...

…relio…ino…i…la

….ico…brit…ax

…tifici max

….b…pot….II imp. III...

C.S. HI PP procos

a b....

m. p.....II.
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Coñecémolo pola mención que fai del R. Barros Sibelo:
“...En una calicata practicada en las inmediaciones de la
linea de fortificación llamada La Trinchera, exhumamos otra
con idéntica lección á la de Portela de Home, dedicado á
Julio Maximino y á su hijo Máximo. La leyenda está muy
bien conservada, haciéndose notable la última línea por la
manera de indicar las millas (2) MILIA PASUS XXXVII”.

Bibliografía
Barros Sibelo, Antigüedades..., 154.

Anotacións
A pesar das indagacións pertinentes, non foi posible dar

con este exemplar. Por outra parte, a súa descrición resulta
bastante explícita e convincente.

416.- Maximino e Máximo
(Corgo de Outeiro do Porco, Parque Natural, Lobios)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVIII

Segundo Matos Ferreira: “...Por cima do ryo das Caldas
está um padrao deytado meyo enterrado, com hua grande
inscriçao”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 49.

417.- Emperador descoñecido
(Baños de Río Caldo, Lobios)

“Hallada en la bajada de Portela do Home a Riocaldo,
que es el lugar de la mansión Aquae Originis (milla 39), lo
que coincide perfectamente con la milla 38” (IRG, IV, 23).

Bibliografía
CIL, II, 4850; Vázquez Núnez, BCMOr, I, 83; IRG, IV, nº.

23, Rodríguez Colmenero, La red…, 105.

Interpretación (según IRG, IV)

Anotacións
É verosímil a existencia deste cilindro no lugar, do

mesmo xeito que contan con miliarios deste emperador as
millas anteriores.

418.- Caracalla (Baixada de
Portela do Home cara a Riocaldo)

Imp Caes divi se/veri pii filio divi/ Antonini nep/ divi
Aut. Pii pronep/ divi Adriani abnep/ divi Traían
Par et divi/ Nervae adnep./ M. Aurelio Antonio/
Pio fel aug. Part max/ pint max trib/ pot XVII

Imp III cos IIII/ pp procos/ a Brac m. p.XXXVIII

“Adiante hum quarto de legoa defronte do lugar de
Torneiros, q(ue) he o pr(imeiro) de Galliza, hindo para o
lugar de Villa Meam, dentro de huma tomada que fica junto
dos banhos das Caldas que estao na margen do Rio do
Valle, estao uns pedaços de padroes que tem alguas letras
e forao espadacados pellos gallegos de Villa Meam para
facer pezas de lagar q(ue) por serem pedras redondas e
lavradas nao faziao outra despeza mais do que partilas e

conduzi-las p(ara) suas casas. Algun destes padrões he
sem dúvida do emperador Trajano de que faz mencao o Dr.
Fr. Bernardo de Brito na segunda p(arte) da sua Monarchia,
pois diz estava no sitio de 38 millas hindo de Lobios p(ara)
Portela de Homem a donde chamao Os Banhos”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro..., 90.

419.- Anacos de miliarios varios
(Torneiros, Lobios)

a. 213 d.C.
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Características externas
Segundo Matos Ferreira: “.…e adiante delle (milla 38)

hua milha esta outro espadazado em tres pedaços e debe
ser hum dos que faz mencao o doutros Frey Bernardo de
Brito e diz vindo de Lobios...”. Pola súa parte, Brito mesmo
afirma que “outra columna está vindo de Lobios pera a
Portella de Homem, onde chamao os Banhos, com o nome
e inscricão de Trajano na forma seguinte...”.

Bibliografía
Brito, Monarquia...; Matos Ferreira, Thesouro..., 49;

Castellá Ferrer, Historia..., 158; Flórez, España sagrada...,
XVII, 9; Ceán Bermúdez, 216 e 219; CIL, II, 4849; Barros
Sibelo, Antigüedades..., 154-155; Murguía, Historia..., II, 82;
Díez Sanjurjo, “Los caminos...”, 156; IRG, IV, 41; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae..., 345-346, nº. 456.

Interpretación

Anotacións
Contra tódolos tratadistas anteriores, que prefiren ler 38

no número de millas, xulgamos, polo deseño que se nos
transmite da inscrición, que faltan dous paos na cifra das
millas, segundo parecen suxeri-los espacios deixados en
branco. Por outro lado, é esa a milla que corresponde á
mansión de Aquis Originis, identificable en tódolas hipóte-
ses cos Baños de Río Caldo. Soluciónanse así datos que
non callan, de pretender ler XXXVIII.

421.- Traxano
(Baños de Río Caldo, Lobios)

Imp(eratori) caes(ari)
Traiano aug(usto)

pont(ifici) max(imo)
trib(unicia) pot(estate) XVIII p(atri) p(attriae)

A Bra<c>ara Aug(usta)
m(ilia) p(assuum) XXXVIII

Dedicado ó césar emperador augusto, Traxano, pontífice máxi-
mo, na súa XVIIIª potestade tribunicia e pai da patria. 39 millas
dende Braga.

Características externas
Atópase ó lado do miliario dedicado a Constancio II, por

riba dunha canle de desaugar que decorre xunto da casa
que ten D. Antonio Dacosta Salgado na poboación de
Torneiros (Lobios). Pequeno fuste ben cilindrado de granito
de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 384-385, nº.

517.

Anotacións
Debeu pertencer a un gran cilindro de amplo diámetro,

do cal só se conserva este resto.

420.- Anepígrafe
(Torneiros, Lobios)

a: 60 cm. Ø: 52 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXVIIII
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A BRACARA AUGUSTA, ENTRE AS MILLAS XXXIX ET LI

Características externas
Atópase situado na esquina dunha cortiña dedicada a

pradería, formando parte do muro de peche desta ó lado da
ermida de Santa Lucía na poboación de Vilameá (Lovios).
Tambor bastante perfecto de granito de gran groso de cor
branca.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red..., 111. Ídem, Aquae Flaviae...,

378, nº. 502.

Anotacións
Poden aplicárselle as consideracións que se lle fixeron

ós do seu mesmo xénero nos números anteriores. A súa uti-
lización como miliario tardío resulta practicamente segura.

422.- Anepígrafe
(Vilameá, Lobios)

a: 105 cm. Ø: 39 cm. 

Segundo Barros Sibelo: “Desde este punto hasta llegar
a la casa llamada de la fábrica había algunas miliarias que
fueron destrozadas unas y labradas otras para el servicio
rural de algunos vecinos” .

Bibliografía
Barros Sibelo, Memoria descriptiva..., 8.

423.- Miliarios
pertencentes a unha milla
anterior á vila de Lobios

(Lobios)

Segundo Barros Sibelo: “Iglesia de Lobios. Sitio de una
miliaria, que picada y llevada a este pueblo sirve de colum-
na a un balcón” .

Bibliografía
Via Romana de Braga a Astorga, segundo o plano de D.

Ramón Barros Sibelo, mss. RAH, 9/7953/4.

424.- Miliario
desaparecido

(Lobios)
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425.- Fillos de Constantino
(Xendive, Lobios)

a: 192 cm. Ø: 37 cm. l: 4>8 cm.

Características externas
Procede das inmediacións da poboación de Torno

(Lobios) e foi atopado nos anos 50 ó construírse a antiga
estrada que vai dende o encoro das Conchas a Lobios,
superposta ó trazado da vía romana. Foi trasladado polo Sr.
Manuel Movilla Álvarez para un alpendre da súa propieda-
de na aldea de Xendive (Lobios), onde se atopa actual-
mente servindo de poste para o devandito pendello, hoxe
en día propiedade da súa filla, Dª. Esther Movilla. Cilindro
completo, pero bastante irregular, de granito de gran fino,
cunha grande esmouca nunha das súas caras.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 371-373, nº.

493, interpretándoo correctamente agás ó final; Caamaño
Gesto, Los miliarios del siglo IV..., 413-414, nº. 12, acep-
tando a lectura anterior.

Interpretación

Anotacións
Está dedicado a Constancio II e Constantino II entre os

anos 337 e 340. Despista o Cons<p>tancio da cuarta liña,
pero cabe ver aí un Constanti(n)o, co n omitido semellante
o i de reipubl(i)ce da última liña.

Cómpre sinalar que este exemplar dispón a lenda en
espiral e non en liñas estrictamente paralelas.

Do(minis) nn(ostris) Fla(vio) Iul[io C]onstanti
o victori ac triumfat

ori semper aug(usto) et Claud
io Cons<p>tanti(n)o n[obil]

issimo caes(ari)
felicis(simo)

augusto [bono]. .
reipubl(i)c(a)e nato. . .

Dedicado ós nosos señores Flavio Xulio Constancio, victorioso
e triunfador, sempre augusto, e a Claudio Constancio, nobilísimo
césar, felicísimo augusto, nacido para o ben da república.

a. 337-340 d.C.
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Características externas
Atópase no interior da igrexa visigótica de Sta. Comba

de Bande, servindo de pía de auga bendita. Trátase dun
tambor de granito extraído dun cilindro maior e adaptado á
súa actual función, de pía de auga bieita, conservando ves-
tixios de letras en cinco das súas liñas.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red..., 107; Ídem, Aquae

Flaviae..., 347, nº. 458; Rivas Fernández, Addenda...,106-
107, nº. 5.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LI

427.- Adriano
(Santa Comba, Bande)

a: 78 cm. Ø: 68 cm. l: 7 cm.

“En la (parroquia) de S. Salvador de Torno (Lovios),
internándose en Galicia, había otra; asegúranme que esta-
ba en perfecto estado de conservación; p(er)o una mano
destructora la aprovechó sin siquiera pasar a la vista por
sus espiras, para crucero. Allí al menos señalan el sitio de
la famosa calzada”. (Fr. Pedro Cid de la Concepción, Infor-
me a la Real Academia de la Historia, 1858, mss. RAH
9/7965/4).

“Lugar de Ganceiros. El arroyo de “Piedrafita”. Sitio de
una miliaria que, picada se llevó para barra del Crucero de
Torno”. (Fernández Guerra, en Via Romana de Braga a
Astorga segundo o plano de D. Ramón Barros Sibelo, mss.
RAH 9/7965/4).

“Cortando al arroyo de Pedrapinta. En este sitio encon-
tré el trozo de miliaria nº. 32 el resto hace poco tiempo que
fue labrado, sirve de vara al Crucero de la parroquia”.
(Barros Sibelo, Memoria descriptiva…, cit., 8).

Máis tarde, referíndose a ese anaco solto (Notas de mo-
nedas e miliarios de Galicia, mss. RAH 9/7965/4): “...en
donde sólo hallé la vara de una y en la parte que le quedó
del espigón se ven estas letras: CORI…E…A…MA…” , tal
vez interpretables, pensamos:

[trumpra]<t>ori [s]e[mper] / A[ug(usto)]

426.- Emperador
indeterminado

(S. Salvador de Torno, Lobios)
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Interpretación Anotacións
Despois dun longo percorrido sen miliarios con indica-

ción de millas, aparece este exemplar, aínda que mutilado,
o cal demostra que a milla 51 se sitúa por debaixo da aldea
de Santa Comba. Antes, entre Ermille e Fradalvite, o topó-
nimo Os Padrós, correspondería, sen dúbida, a unha aso-
ciación de miliarios.

[Imp(eratori) caes(ari) d]ivi T[raiani Parthici
f(ilio) divi Ner]vae [nep(oti) Traiano Hadriano

aug(usto) ponti]fici [max(imo) trib(unicia) pot(estate)
XVIII co(n)]s(uli) III[I p(atri) p(atriae)

a Bracara m(illia) p(assuum)] LI

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano, augusto, fillo do
divino Traxano Pártico, neto do divino Nerva, pontífice máximo,
investido co poder tribunicio pola décimo oitava vez, cónsul
pola cuarta, pai da patria. Milla 51 dende Braga.

Características externas
Foi atopado recentemente, formando parte do muro

dunha casa arruinada xunto á igrexa visigótica de Sta
Comba de Bande. Na actualidade atópase depositado no
Centro Arqueolóxico de Aquis Querquennis. Trátase da
parte superior dun tambor ben cilindrado, pero con profun-
das esmoucas de granito de gran fino.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Cremos que se trata dun exemplar tardío, que resulta de

dificil atribución, dado o estado de fragmentación en que se
atopa o epígrafe. Nembargantes, a atribución a Magnencio
co título de Máximo, por Magno, resulta a máis probable.

428.- Magnencio?
(Sta. Comba de Bande, Bande)

a: 38 cm. Ø: 30 cm. l: 3,5>8 cm.

Imp(eratori) caes[a]
ri <d>o(mino) n[ostr]o.

[Ma]ximo.
[M]a[gnentio...]

Dedicado ó noso señor o césar emperador Máximo Magnencio.

a. 133 d.C.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

531

Coñecémolo a través das novas do P. Martín Sarmiento,
quen o atopou na bodega da casa do cura de Sta. Comba
de Bande, arredor do ano de 1720.

Bibliografía
Vázquez Núñez, Epigrafía latina..., 19; CIL, II, 4851;

IRG, IV, 57.

Interpretación

Anotacións
Damos por moi dubidoso este miliario. Se o contabiliza-

mos é por fidelidade á tradición. Desaparecido.

429.- Emperador
indeterminado

(Sta. Comba de Bande, Bande)

.........mp.....
........sod.....c

430.- Lares viais
(Santa Comba de Bande, Bande)

Características externas
“Por cerca desta iglesia pasa una de las vias militares

que salen de Braga, que va a Lobios y Orense, ay en ella
algunas columnas de Romanos, una pequeña quadrada,
altor de una vara, sirve aora de pila de agua bendita en el
Templo, de que tratamos, contiene el letrero siguiente...”
(Castellá Ferrer, Historia..., 158).

As dúbidas que o relato dalgúns autores suscitan sobre
a posible atribución deste monumento a Celanova ou S.
Paio de Araúxo non posúen fundamento ante o relato de
Castellá, natural da comarca.

Bibliografía
Castellá, Historia..., 158; Gándara, Nobiliario..., 33;

Huerta, Anales..., 39; Masdeu, Historia..., 27; Flórez,
España..., XVII, 9; Bermúdez, Sumario..., 222; Barros
Sibelo, Antigüedades..., 188; CIL, II, 2518; Vázquez Núñez,
Epigrafía..., 22; López Cuevillas, A mansión..., 13;
BCMOr..., 423; IRG, IV, nº. 84; Rodríguez Colmenero,
Galicia..., 400; Aquae Flaviae..., 157-157, nº. 138.

Interpretación

Anotacións
Non hai dúbida que a dedicatoria debe proceder das

inmediacións da milla 51, como é o caso do miliario de
Adriano existente na mesma igrexa. Non se conserva.

Maxu
mus Lov

essi f(ilius) La
ribus Vi
alibus

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

Máximo, fillo de Lovesio, cumpriu o seu voto ós lares viais, de
boa vontade.
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Características externas
Foi atopado entre Baños de Bande e Portoquintela, a

uns 30 metros á dereita da antiga estrada de Ourense a
Portugal. Ofrecemos no desenvolvemento do texto a
reconstrucción de Marcelo Macías. Ó parecer, tiña 1,50 m
de altura e 0,30 m de diámetro, o que nos fai pensar nunha
columna reaproveitada para a dedicatoria. Contaba con
abundantes esmoucas e rozaduras na súa superficie,
segundo as referencias da revista Nós.

Bibliografía
Rev. Nós, nº. 7; Marcelo Macías, BCMO, VI, nº. 140,

337-339; IRG, IV, 30.

Interpretación

Anotacións
A transcrición efectuada é bastante correcta, xa no texto

do miliario, e contrariamente ó que sucedía noutros miliarios
portugueses da mesma vía, inclúese o segmento vias et
pontes in temporibus vetustate conlapsos restitui praecepe-
runt. Preto da aldea de Portoquintela debería coincidir, máis
ou menos, a milla 52.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LII

431.- Maximino e Máximo
(Portoquintela, Bande)

Imp(erator) [caes(ar) G(aius)] 
Iuli[us] Ver[us] Maximinu[s] [p(ius)] fel(lix)

aug(ustus) ger[m(anicus)] max(imus)] dac(icus) [max(imus)] sar(maticus)
[max(imus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia)] po[t(estate) V

imp(erator)] VII [p(ater) p(atriae) co(n)[s(ul)] proco(n)s(ul)] et 
G(aius) Iulius] Ver(us) Maxim[us

nobilissi]mus caes(ar) [germ(anicus) max(imus) 
dac(icus) m]ax(imus) [s]ar(maticus) max(imus) [princeps 

iuventutis] filius d(omini) n(ostri) [imp(eratoris) G(ai)
Iuli V]er[i] Maximi[ni p(ius) f(elix) aug(ustus)

vias et pontes tempore vetustatis
conlapsos testituerunt curante

Q(uinto) Decio leg(ato) augg(ustorum) 
pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro)]

(segundo M. Macías)

Ó emperador césar Augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo, coa tribunicia
potestade por quinta vez, emperador pola sétima, pai da patria, cónsul, procón-
sul, e a Caio Xulio Vero Máximo, nobilíssimo césar, xermánico máximo, dácico
máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o empe-
rador Caio Xulio Vero Maximino; pío, feliz, augusto; mandaron reface-las vías e
pontes deterioradas polo paso do tempo, sendo responsable (dos traballos)
Quinto Decio, legado propretor dos augustos, esclarecido varón [---].

a. 238 d.C.
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Características externas
Apareceu tirado no lugar coñecido como A Veiga, na

aldea das Maus (Bande), baixo as augas do encoro das
Conchas. Foi localizado por un de nós en 1988, cando o
nivel das augas estaba moi baixo. Actualmente atópase no
Centro Arqueolóxico de Aquis Querquennis. Trátase da
parte inferior dun miliario de granito de gran medio, ben
cilindrado.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 349, nº. 462.

Anotacións
Tanto polo desenvolvemento epigráfico como polo

número de titulacións, cremos que estamos ante un exem-
plar dedicado ó emperador Adriano. Mágoa que soamente

se conserve a parte inferior deste cilindro, certamente
monumental debido ó seu diámetro, e que debeu de selo
tamén, no seu momento, pola altura que posuía. Presenta
ronchas profundas debidas á súa posterior reutilización. É
posible que se trate do mesmo miliario que mencionan
autores anteriores (Estefanía Álvarez, Vias..., 18) e prece-
dentemente Barros Sibelo (Antigüedades…, 156), atribuín-
dolle a noticia a Saavedra e Fernández Guerra. Efectiva-
mente, nun informe elaborado por estes dous investigado-
res sobre o segundo Camiño de Braga a Astorga de Ramón
Barros Sibelo (Mss, RAH, 9/7953/4) dáse como existente un
miliario coa milla 53 en Baños de Bande. Agora ben, non se
di se ese miliario efectivamente existía ou se trata da fixa-
ción dunha milla á que deberían corresponde-los miliarios
marcados con esa distancia. Polo contexto, máis ben cre-
mos que se trate do segundo.

Interpretación

432.- Adriano
(As Maus, Bande)

a: 174 cm. Ø: 67 cm. l: 8>11 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LIII (x:585.490  y:4.649.070)

...............................
...................[trib(unicia) pot(estate)]

XV[II] co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae). .
a Bracara m(ilia) p(assuum) LIII
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Características externas
Atópase servindo de pedra dun pasadoiro, “poldras”, no

río Limia, entre as aldeas de San Fiz (O Ribeiro, Bande) e
Lobios de Sever (Porqueira), medio cuberto pola auga.
Debémo-lo seu descubrimento ás informacións facilitadas
por D. Xosé Badás Fernández. Trátase dunha columna de
granito de gran groso, ben cilindrado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se perciben vestixios de letras pero vén a cubrir un

baleiro xeográfico evidente nun sector onde non existía nin-
gún miliario.

Características externas
Procede da aldea de

Lobosandaos (Os Baños-
-Bande), onde estaba ser-
vindo de pé dun hórreo
propiedade de D. Felisin-
do González Ferrón, quen
xentilmente o doou. Ac-

tualmente atópase depositado no Centro Arqueolóxico de
Aquis Querquennis. Trátase dunha columna ben cilindrada,
de granito de gran groso. Pola situación do achado, ben
podería ter pertencido tanto á milla 52 como á 53.

Bibliografía
Ferrer Sierra, “Un novo miliario...”, 173-174, con inter-

pretación correcta; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae...,

373-374, nº. 496; Caamaño Gesto, Los miliarios del siglo
IV..., 414, nº. 13.

Interpretación

Anotacións
Cremos que se trata do típico fuste de columna reapro-

veitado para miliario. Iso dedúcese tanto polo escaso diá-
metro da columna como polo xeito con que se atopa mode-
lada a súa superficie.

a: 73 cm. Ø: 27 cm. l: 7>11 cm.

Fla(vio) Iul(io)
Constantio..

aug(usto) nob(ilissimo)
prin(cipi)

Dedicado a Flavio Xulio Constancio, augusto, nobilísimo príncipe.

434.- Anepígrafe
(San Fiz, Ribeiro, Bande)

a: 110 cm. Ø: 62 cm.

A BRACARA AUGUSTA, INTER MILLIAS LIII ET LIX

433.- Constancio II
(Lobosandaos, Bande)

(
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Características externas
Atópase situado no interior da ermida de Ponte Liñares

(Bande) facendo as funcións de pía da auga bieita. Cilindro
de granito de gran medio, ben executado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non se perciben vestixios de letras, pero certifica a pre-

sencia da milla LX, que se sitúa na contorna deste pequeno
santuario.

435.- Anepígrafe
(Ponte Liñares, Bande)

a: 55 cm. Ø: 48 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LX

Segundo Rivas Fernández: “En el paraje de As Pedro-
sas, a la altura del pueblo de Penelas y justamente en
donde aparecían restos del empedrado de la vía hubo anti-
guamente, según unánime opinión de los vecinos, unas
grandes piedras altas, redondas...”.

Bibliografía
Rivas, en Alvarado et alii, La vía..., I, 80.

436.- Miliarios de
emperador indeterminado

(As Pedrosas, Penelas) 

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXII

Segundo Barros Sibelo: “Cruza el litoral de Rairiz de
Veiga, capital de Ayto, dejando antes la parroquia de Ordes,
entrando en estado de viabilidad por las robledas de Parada
de Outeiro, punto en el que, a 2,40 m de profundidad encon-
tré la columna (34ª)”. 

Bibliografía
Barros Sibelo, Descripción..., 16.

437.- Outro hipotético
miliario mencionado

por Barros Sibelo

“Rairiz de Veiga, “el arroyo de Villar”, una miliaria case
borrada” (Barros).

Bibliografía
Fernández Guerra, Vía romana..., segundo o mapa de

Barros Sibelo, 1. Non o menciona, sen embargo, no seu
propio resumo, que achega.

438.- Controvertido miliario
do regato de Vilar
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440.- Decio e Carino?
(O Tamboril ou Carreira do Marco, Vilar de Santos)

A BRACARA AUGUSTA M. P. LXV (x:598.440  y:4.659.550)

Características externas
Miliario da Carreira do Marco ou Lameiros do Tamboril.

Atópabase no lugar coñecido como O Tamboril, preto da
aldea de Casas da Veiga (Vilar de Santos). Estaba servin-
do de machón de cancela á entrada dun prado. Tratábase
dun cipo ben traballado, de granito, coa cara superior ram-
pante e ben alisada.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red…, 112; Ídem, Aquae

Flaviae..., 1ª ed., 468, nº. 355, de onde tomámo-la lectura
que ofrecemos; Rivas Fernández, Addenda..., 1974, 133-
134, nº. 23 e Rivas, en Alvarado et alii, La Via…, I, 83-84,
nº. 3, negando que tivese epígrafe.

Interpretación

Anotacións
Rivas considera este miliario como anepígrafe mentres

que Rodríguez Colmenero, que primitivamente atopara
lenda nesta pedra, no segundo dos traballos afirma que se
trataba dun exemplar reutilizado con dedicatorias ós empe-
radores Decio e Carino nos seus extremos. Na fotografía
que ofrece no segundo estudio (Aquae Flaviae..., 1ª ed.
páx. 167) aínda se albiscan vestixios da inscrición. Tal vez
o miliario ó que se refire Rivas coincida co anepígrafe que
se acha fincado nos xardíns do Concello de Vilar de Santos,
aínda con porlóns de ferro incrustados nun dos lados e
remate máis ou menos inclinado na cara superior, agora
enterrada, mentres que a referencia de Rodríguez Colme-
nero, no lugar de Carreira do Marco ou Lameiros do Tam-
boril, presenta a cara superior rampante e ningún vestixio
de bisagra. Porlóns de bisagra tiña, polo contrario, o que
este mesmo autor dá como existente nos Cantos (R. Col-
menero, La red…, lámina IV, 2), aínda que a identificación
co do xardín do Concello parece clara. Por outra banda,
Rivas di en 1974 que a parte superior fora barbaramente
mutilada (Addenda, nº. 23) mentres que Rodríguez Colme-
nero ofrece tanto na versión de 1976 (La red…, 112) como
na de 1987 (Aquae Flavie..., 467) a parte superior perfecta-
mente alisada. ¿Non se tratará de miliarios diferentes?

[Imp(eratori) caes(ari)]
Q(uinto) Mess[io Traiano Decio

.............................]
[m(ilia) p(assuum)] LXIV

Lectura invertida:

[Imp(eratori) caes(ari)] M(arco) [A]u[relio]
Carino

“...Pero a poca distancia de este se encuentra el castro
de Ordes, y más adelante en la Saínza, un trozo de camino
bien conservado y con tres miliarios completamente ilegi-
bles”. (Segundo Díez Sanjurjo).

Bibliografía
Díez Sanjurjo, “Los caminos...”, BCMOr, II, nº. 42, 319.

439.- Grupo de miliarios
da Saínza

(Rairiz de Veiga)

a: 165 cm. Ø: 55 cm.
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441.- Emperador
indeterminado

(Os Cantos, Casas da Veiga, Vilar de Santos)

“Finalmente otros fragmentos más largos… están tirados
sobre el canal que recorre exteriormente el límite sur de
esta finca…”. (Rivas, en Alvarado et alii, La vía…, 83). Non
ofrece medidas pero si fotografías. Desaparecido.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 133-134, nº. 25; Alvarado

et alii, La Vía Nova..., 83-84, nº. 5.

Interpretación

Anotacións
Non podemos achegar nada, pola nosa parte, xa que

lamentablemente desapareceu o soporte.

.......................
............m.........
.......................
..........co........
..........ne.........

442.- Anepígrafes
(Os Cantos, Casas da Veiga, Vilar de Santos)

“...Recorriendo el contorno de esta misma finca se pue-
den observar otros trozos colocados como postes de cerra-
miento...”. (Rivas, en Alvarado et alii, La vía..., 83). Non
ofrece dimensións deles pero si fotografías.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 133-134, nº. 24; Alvarado

et alii, La Vía Nova..., 83-84, nº. 4.

Anotacións
Aínda que se trata de fragmentos anepígrafes, certifican

a presencia da milla LXV.
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443.- Anepígrafe
(Os Cantos, Casas da Veiga, Vilar de Santos)

Características externas
“En la cuneta-canal que tenía en su margen izquierda la

pista que conduce desde la carretera C-531 al pueblo de
Casas da Veiga, colocado de pie y muy metido en el agua...”.
(Rivas, en Alvarado et alii, La Via…, I, 84, nº. 6). Actualmente
atópase colocado, sobre un basamento, no cruzamento de
dúas pistas da concentración parcelaria, no lugar da reduc-
ción da milla 65, lugar dos Cantos. Trátase dun fuste, irregu-
larmente cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., 134, nº. 26; Rodríguez

Colmenero, La red…, 111, nº. 58; Alvarado Blanco et alii, La
Vía Nova..., 84, nº. 6.

Anotacións
Este miliario presenta gravadas dúas cruces: unha na

parte lateral e outra na superior.

a: 135 cm. Ø: 46 cm.

444.- Probable miliario
desaparecido

(Os Cantos, Vilar de Santos)

“Procede de una cerca de Os Cantos, Vilar de Santos.
Permanecía hasta hace poco tiempo en el mismo lugar y no
lejos de la via nova. Sin embargo, la peculiar sección elip-
soidal nos hace dudar de su naturaleza viaria”.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 2ª ed., 379;

referenciado anteriormente en La red…, nº. 58, lam. 3, 3.
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445.- Adriano
(Congostra da Fonte Carballa ou Os Padrosos, Vilar de Santos)

a: 110 cm. Ø: 63 cm. l: 13 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXVI

Características externas
Estudiado por Barros Sibelo, por primeira vez, e recolli-

do nas IRG, IV, Ourense. Posteriormente foi desfeito para
postes do valado dun lameiro pertencente ó farmaceútico,
don José Luis Prieto, de Xinzo de Limia. Actualmente ató-
pase na farmacia do devandito propietario, na poboación de
Xinzo de Limia. Áchase fragmentado verticalmente en catro
anacos, que pertencían a un tambor ben cilindrado de gra-
nito de gran groso. O dono dos epígrafes deunos todo tipo
de facilidades para o seu estudio.

Bibliografía
Barros Sibelo, Mapa..., 35; CIL, II, 4827; IRG, IV, 41;

Núñez, BCMOr, I, 99; Rivas Fernández, Addenda..., 108-
109, nº. 6; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 347, nº.
459.

Interpretación

Anotacións
Sería magnífico reunir nun só exemplar os catro frag-

mentos estudiados e recoloca-lo monumento no seu lugar
orixinario.

[Imp(eratori) c]a[es(ari)] divi Traiani
[Parthici f(ilio)] divi Nervae
[nep(oti) Traian]o Hadriano

[aug(usto) pon]tif(ici) max(imo) trib(unicia) p[ot(estate)
XVII co(n)]s(uli) IIII p(atri) p(atriae)
[a Bra]cara m(ilia) p(assuum) LX[VI]

Dedicado ó césar emperador Traxano Adriano, augusto, fillo do
divino Traxano Pártico, neto do divino Nerva, pontífice máximo,
co poder tribunicio por décimo sétima vez, cónsul pola cuarta,
pai da patria. Milla 66 dende Braga.
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446.- Maximino e Máximo
(Congostra da Fonte Carballa, Vilar de Santos)

Características externas
Existen varias referencias da existencia deste miliario,

sendo o primeiro en mencionalo Barros Sibelo. Contamos
cunha reconstrucción de Hübner no CIL, II, pero, sobre to-
do, agora, coa transcrición manuscrita de Barros Sibelo,
conservada na Academia da Historia. Desaparecido.

Bibliografía
Barros Sibelo, Mapa..., nº. 36 e Memoria descriptiva…,

10: “…en donde encontré las miliarias nº. 35 y 36. La de
Cayo Julio estaba a 1 m de profundidad y sirviendo de
cimiento al muro de una propiedad de D. Manuel de Fuente
Carballa”; CIL, II, 4858; Rodríguez Colmenero, La red…, nº.
25. Ídem, Aquae Flaviae..., 353, nº. 473; Rivas Fernández,
Addenda..., I, 137, nº. 34; Alvarado et alii, La Vía Nova..., I,
84-87.

Interpretación

Anotacións
Lamentablemente temos que dalo por desaparecido, a

non ser que puidesemos identificalo cos fragmentos exis-
tentes no aramado dunha lameira que Rivas e un de nós
descubrimos nos anos 70 da pasada centuria e que se
mencionan no número seguinte.

Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iulius [Veru]s
Maximinus pius fel(ix) aug(ustus)

germ(anicus) max(imus) dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus)
pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V

imp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) proco(n)s(ul)
et G(aius) Iulius Verus Max(imus)
nobilissimus caes(ar) germanicus

max(imus)dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus)
[prince]ps iuventutis fil(ius)

d(omini) n(ostri) Imp(eratoris) G(ai) Iuli Veri Maximini
pius fel(ix) aug(ustus) vias et pontes

temporibus vetustate colapsos
restitui praeceperunt

curante Q(uinto) Decio leg(ato) aug(gustorum) pr(o).....
[a] Brac(ara) m(ilia) p(assuum) LXVI

Ó emperador césar Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice máximo,
coa tribunicia potestade por quinta vez, emperador pola sétima, pai da
patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilíssimo césar,
xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da
xuventude, fillo do noso señor o emperador Caio Xulio Vero Maximino;
pío, feliz, augusto, mandaron reface-las vías e as pontes deterioradas
polo paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio, legado propretor
dos augustos, esclarecido varón. Milla 66 dende Braga.

(Calco inédito de Barros Sibelo)

a. 238 d.C.
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447.- Emperador
indeterminado

(Congostra da Fonte Carballa, Vilar de Santos)

Fragmentos dun mesmo miliario (idéntico lugar).

“Finalmente, dos años más tarde también descubrimos
otros seis fragmentos posteando parte del cerramiento
norte del mencionado labradío... se pudiera sospechar que
se trata de un mismo miliario dedicado a los emperadores
Maximino y su hijo Máximo... sin embargo el tipo de las

letras grabadas y el descuidado desencaje de las líneas nos
recuerda algunos de cronología más tardía… En el trozo
mayor se distinguen perfectamente las siguientes letras:

...Todavía podemos hablar de otro fragmento de cilindro
de unos 60 cm de largo y 32 cm de diámetro tirado a la
entrada sur de la finca… en la superficie se distingue una
X”. (Rivas, en Alvarado et alii, La vía..., 85 ss.).

“…por el testimonio unánime de las gentes sobre la exis-
tencia de un miliario clavado en el lugar hasta hace unos
treinta años, que fue fragmentado en partes. Tuvimos el dis-
gusto de reconocer sus restos en una finca próxima”.
(Rodríguez Colmenero, La red..., 35).

Interpretación

.........................
........O...........
........OMA......

.........NOBI.......
.........O..........

............IMOCA..........

448.- Anepígrafe
(Congostra da Fonte Carballa, Vilar de Santos)

Características externas
Trátase de dous fragmentos dun mesmo miliario partido

verticalmente pola metade. Cremos identificalos con dous
específicos que Rivas descubriu no seu momento no lugar
de Congostra da Fonte Carballa (Vilar de Santos). Actual-
mente atópanse na planta baixa da casa que ten dona
Conchita Cadórniga na poboación de Xinzo de Limia, leva-
dos alí polo farmacéutico D. José Luis Prieto. Trátase de
parte dun miliario de granito de gran groso, ben cilindrado.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., I, 134-135, nº. 27 e 28;

Alvarado et alii, La Vía Nova..., 84, nº. 7 e 8.

Anotacións
É posible, nembargantes, que formasen parte do cilindro

conformado polos catro fragmentos que mencionamos nun
número anterior dedicado a Adriano.a: 108 cm. Ø: 63 cm.
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449.- Anepígrafe
(Congostra da Fonte Carballa, Vilar de Santos)

Características externas
Atópase situado no lugar da reducción da milla 66, no

lugar da Congostra da Fonte Carballa e no cruzamento dunha
pista da concentración parcelaria, colocado encima dun
pedestal. Trátase dun cipo ben cilindrado de granito de gran
groso, que presenta dúas fendas horizontais delatoras da súa
reutilización, do mesmo xeito que outros desta mesma vía.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red…, 111, nº. 61, lám. III, 6;

Idem, Aquae Flaviae..., 382-383, nº. 512; Alvarado et alii, La
Vía Nova..., I, 88, nº. 11. 

Anotacións
Carece de inscrición ou, se a tivo, perdeuna.

a: 170 cm. Ø: 52 cm.

450.- Anepígrafe
(Congostra de Fonte Carballa ou Os Pedrosos, Vilar de Santos)

Características externas
“J. C. Rivas vio todavía en 1971 dos fragmentos de gran-

des cilindros anepígrafos, pertenecientes a distintos milia-
rios, formando parte del muro que separa al camino de
labradío” (cit. infra).

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía..., I, 84, facendo referencia de

Rivas, Addenda..., I, 27 e 28.
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451.- Anepígrafe
(Vilar de Santos)

Características externas
Acháse colocado verticalmente nos xardíns do parque

municipal de Vilar de Santos, detrás da igrexa parroquial e
da casa do concello. Trátase dun cipo en forma de cono
truncado, de granito de gran groso, con maior diámetro na
base e menor na parte superior. Aínda conserva dúas bisa-
gras de ferro, sinal da súa reutilización como marco dunha
porta. 

Bibliografía
Inédito, ou tal vez, coincidente cun dos Cantos.

Anotacións
Posiblemente pertenza á milla 66 por se-la máis próxima

a esta poboación de Vilar de Santos.

a: 165 cm. Ø: 55 cm.

452.- Adriano
(A Lama, Vilariño das Poldras, Sandiás)

Características externas
“En la feligresía de Couso de Limia dejamos levantado

otro miliario de Trajano Hadriano que señala 67000 pasos”.
(Barros Sibelo, Antigüedades..., 159). 

Desaparecido, a non ser que o confundise co do mesmo
emperador da milla 66, que tamén deixou erecto en Vilar de
Santos. De tódolos xeitos, en Moedas e miliarios de Galicia
(mss. inédito RAH. 9/7953/4), nº. 3, fala de “otro ejemplar
q(ue) debe ser igual descubrí en la Limia (?) dice así…”.

Interpretación

Anotacións
Barros non constitúe precisamente un modelo de preci-

sión xeográfica, como xa no seu tempo lle fixeron saber
Fernández Guerra e Saavedra, pero podería tratarse certa-
mente dun auténtico miliario de Adriano xa que se repite na
milla anterior e nalgunha das seguintes.

...vi] · Traian<i>
[fil(io)] divi · Nerva[e n]ep(oti)

[Traian]o Hadriano
[pont(ifici) m]ax(imo) [t]ri[b(unicia)

pot(estate)] p(atri) · p(atriae)
[a Brac(ara)]

m(ilia) · p(assuum) · [LXVII] 

Dedicado ó emperador Traxano Adriano, fillo do divino
Traxano, neto do divino Nerva, pontífice máximo, coa potestade
tribunicia, pai da patria. 67 millas dende Braga.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXVII (x:601.750  y:4.660.740)

(Barros)
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Características externas
Foi atopado recentemente, xunto con outros dous anepí-

grafes, por un veciño da localidade de Vilariño das Poldras,
enterrado nunha propiedade que posúe nun sitio denomina-
do A Lama, por onde transcorría a vía romana. Actualmente
atópase colocado, xunto con outros dous, na pista da con-
centración parcelaria que conduce de Vilariño a Sandiás, a
escasos metros do seu lugar de aparición. Trátase dun gran
cipo, ben cilindrado, de granito de gran medio.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 353-354, nº.

474.

Anotacións
Presenta un texto claro e correcto, a excepción da repe-

tición de fil despois do nome de Maximino, na oitava liña.
Como tódolos miliarios de Maximino deste sector, inclúe o
segmento vias et pontes… Atopábase enterrado xunto con
outros dous anepígrafes no mesmo sitio, o que certifica que
se trata do lugar de reducción da milla 67. Pasa por ser un
dos exemplares que mellor se conservan ó longo de toda a
vía. A instalación, xunto cos seus compañeiros, en cadan-
seu podio, conferiulles un extraordinario realce.

453.- Maximino e Máximo
(A Lama, Vilariño das Poldras, Sandiás)

a: 244 cm. Ø: 67 cm. l: 5>9 cm.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

545

Imp(erator) caes(ar) G(aius) Iulius Verus Maximinus
pius fel(ix) aug(ustus) ger(manicus) max(imus)] dac(icus) max(imus) 

sarm(aticus) max(imus) pont(i)f(ex) trib(unicia) pot(estate) V
imp(erator) VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) pr(o)co(n)s(ul) et G(aius) Iulius 

Verus Maximus nobilissimus caes(ar)
germ(anicus) max(imus) dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus) princeps iuventutis fili(us)

d(omini) n(ostri) imp(eratoris) caes(aris) G(ai) Iuli Veri Maximini
{fil(ius)} pius fel(ix) aug(ustus) vias et pontes intemporibus

vetustate conlapsos restitui praeceperu
nt cura agente Q(uinto) Decio leg(ato) aug(gustorum) pr(o)pr(aetore) c(larissimo) v(iro)

a Bracara m(ilia) p(assuum) LXVII

O emperador césar augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xermánico máximo, dácico máximo,
sarmático máximo, pontífice, coa tribunicia potestade por quinta vez, emperador pola sétima, pai da
patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilíssimo césar, xermánico máximo, dácico
máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o emperador, césar Caio Xulio
Vero Maximino; pío, feliz, augusto, mandaron reface-las vías e as pontes deterioradas polo paso do
tempo, sendo responsable Quinto Decio, legado propretor dos augustos, esclarecido varón, na milla 67
dende Braga.

454.- Xuliano
(Pazo do Penedo, Vilariño das Poldras, Sandiás)

a: 155 cm. Ø: 55 cm. l: 7 cm.

Interpretación

a. 238 d.C.
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Características externas
Foi atopado recentemente, xunto co anterior e o seguinte,

por un veciño da aldea de Vilariño das Poldras (Sandiás)
enterrado nunha propiedade denominada A Lama, por onde
transcorría a vía romana. Actualmente atópase colocado,
xunto cos outros dous, na pista da concentración parcelaria
que conduce de Vilariño a Sandiás, a escasos metros do seu
lugar de aparición. Trátase dunha gran columna, irregular-
mente cilindrada, de granito de gran medio.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
Pódese rastrexar algún sinal de letras, como se mostra

no apartado anterior, repicadas intencionalmente, o que difi-
culta a súa adxudicación a un emperador determinado.

Características externas
Atópase situado no xardín do Pazo do Penedo, na aldea

de Vilariño das Poldras (Sandiás), propiedade da familia
Marquina. Está colocado de forma invertida e servindo de
pedestal dunha estatua. Trátase dun cilindro ben executa-
do, de granito de gran groso.

Bibliografía
Alvarado et alii, La Vía Nova..., 88-91, nº. 12, sen inter-

pretación; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 376, nº.
499, atribuíndollo a Magnencio.

Anotacións
Adxudicámoslle este miliario ó emperador Xuliano o

Apóstata, sempre coas pertinentes reservas, dado o esca-
so número de letras que expresan o nome do devandito
emperador.

Interpretación

[Imp(eratori) caes(ari) Fl(avio)]
Claud[io
Iul]ia[no
invic]to

[a]ug(usto) pont(ifici).
max(imo) trib(unicia)

pot(estate) p(atri) p(atriae) c(onsuli)
proc(onsuli)

Dedicado ó emperador césar augusto Flavio Claudio Xuliano,
invicto, pontífice máximo, investido co poder tribunicio, pai da
patria, cónsul, procónsul.

455.- Emperador indeterminado
(A Lama, Vilariño das Poldras, Sandiás)

a: 267 cm. Ø: 45 cm. l: 10 cm.

..............
...imo....



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

547

Características externas
Foi atopado recentemente, xunto con outros dous, por

un veciño da aldea de Vilariño das Poldras, enterrado
nunha propiedade denominada As Lamas, por onde trans-
corría a vía romana. Actualmente encóntrase colocado,
xunto con outros dous, na pista da concentración parcelaria
que conduce de Vilariño a Sandiás, a escasos metros do
seu lugar de aparición. Trátase dun gran cilindro, mal exe-
cutado, de granito de gran medio.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non parece ter contado con inscrición ou, ó menos, non

é advertible no seu estado actual.

456.- Anepígrafe
(A Lama, Vilariño das Poldras, Sandiás)

a: 223 cm. Ø: 50 cm.

457.- Treboniano
e Volusiano

(As Antas, Couso de Limia, Sandiás)

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXVIII

a: 267 cm. Ø: 45 cm. l: 10 cm.

(calco inédito de Barros Sibelo)
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Características externas
Procede do lugar das Antas, entre Couso de Limia e

Sandiás. Foi desfeito en postes para unha cerca na propie-
dade de D. Juan Quintas, á entrada de Couso de Limia.
Tratábase dun tambor de granito ben cilindrado.
Desaparecido.

Bibliografía
Barros Sibelo, Mapa…, nº. 57, e Memoria descriptiva...,

10: “La dirección se verifica por Couso presentándose
dudosa, en sus términos y en un terreno de monte separa-
do de la vía encontré la miliaria 37ª”. Nembargantes, no
mesmo informe de Fernández Guerra sobre o mapa de
Barros: “Couso, al arroyo de Couso, miliaria muy mal trata-
da” (Vía romana, 3). Máis tarde, Barros (Monedas y milia-
rios..., s/p) concreta a causa do desprazamento: “…el cual
(miliario) me hizo perder bastante tiempo hasta que fui
informado por los naturales, que aquel hacía muchos años
que había sido trasladado de la vía…”. 

Finalmente, noutro informe posterior ofrece o deseño
incompleto deste mesmo miliario intitulándoo “lápida que
descubrí dentro de los términos de Galicia perteneciente a
la vía (nº. 6)”. Como se ve, un portento de precisión; CIL, II,
4859; Vázquez Núñez, BCMOr, 26; Díez Sanjurjo, Los
Caminos…, 341; IRG, IV, 39; Rivas Fernández, Addenda...,
122-124; Rodríguez Colmenero, La red...,109; Ídem, Aquae
Flaviae..., 359-360, nº. 478, amosando un segmento da súa
inscrición, que tomou no seu momento do orixinal.

Interpretación

Anotacións
Un de nós, autor do fotograma que figura adxunto, viu

aínda partido en postes o miliario en cuestión na horta ane-
xa ó domicilio de D. Juan Quintas, en Couso de Limia. O
miliario enteiro era coñecido dende antigo, sendo do domi-
nio público a reconstrucción e lectura deste dende os tem-
pos de Barros e o CIL, de Hübner. Procedía das Antas,
vulgo As Santas, un revelador topónimo viario existente
entre Couso e Sandiás. Díez Sanjurjo (“Los caminos...”, nº.
39, 269) aínda puido velo medio enterrado, pero in situ, a
comezos do século XX.

[Imp(eratori) caes(ari) C(aio) Vibio Trebonia
no Gall]o pio [inv]ic[to aug(usto)

tr(ibunicia) pot(estate)] co(n)s(uli) II proc[o(n)s(uli) et imp(eratori)
caes(ari) C(aio)] Vibio Veldu[miano

Vol]usiano au[g(usto) pont(ifici)
ma]x(imo) tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(uli) II

Dedicado ó césar emperador augusto Caio Vibio Treboniano Galo, pío,
invicto, investido co poder tribunicio, cónsul por segunda vez, procón-
sul, e ó emperador césar augusto Caio Vibio Veldumiano Volusiano, pon-
tífice máximo, investido co poder tribunicio, cónsul pola segunda vez.

a. 252 d.C.
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Características externas
Foi atopado en 1964 nos

movementos de terra efec-
tuados para o desecamento
da lagoa de Antela, entre
Corga e Zadagós, polo cal é

atribuído á milla 70. Actualmente está depositado no Museo
Arqueolóxico de Ourense. Trátase dunha columna irregular-
mente cilindrada de granito de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red..., 285; Ídem, Aquae

Flaviae..., 1ª ed., 462, 5ª, Anusto, 364-365, nº. 484; Rivas
Fernández, Addenda..., II, 140-142, nº. 63; Alvarado et alii,
La Vía Nova..., I, 92, nº. 15, Anvisto na 5ª; Caamaño Gesto,
Los miliarios del siglo IV..., 410, nº. 4.

Anotacións
Presenta un epígrafe con numerosas anomalías: caesri

en vez de Caesari, maxsimmiano repetindo xs e mm e

tamén o augusto, verdadeiramente exquisito da quinta liña,
que equivocadamente é substituído por un invicto que, de
seguido, se reitera. A intención de gravar augusto percíbe-
se no posible s anterior ó t. Evidentemente o lapicida non
sabía moito de letras.

Interpretación

458.- Galerio
(Corga, Sandiás)

a: 175 cm. Ø: 45 cm. l: 7>13 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXX

D(omino) n(ostro) imp(eratori) caes(a)ri
G(alerio) Valerio

Maxsi{m}.
miano

p(io) f(elici) invi<c>to
invicto

pr(oconsuli).

Dedicado ó noso señor césar emperador Galerio Valerio
Maximiano, pío, feliz, invicto, invicto, procónsul.

Segundo Rivas: “…Tambor de unos 45 cm de altura.
Formando esquinal en una de las típicas palleiras de blo-
ques,... en O Castro, en la falda del montículo de la Torre de

Sandiás… por su diámetro, desgaste y… pudiera tratarse
de uno de los hitos viarios”. (Rivas, en Alvarado et alii, La
via..., I, 102).

459.- Anepígrafe
(Torre de Sandiás)
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Características externas
Foi atopado a finais do

século XIX no lugar coñeci-
do como As Ladeiras, ó nor-
te da aldea de Zadagós
(Sandiás). Conservouse moi-
tos anos fragmentado en
dúas partes nun patio e
palleira propiedade de Dª.
Julia Marra, en Zadagós.
Actualmente está colocado

no cruzamento de pistas da concentración parcelaria a pou-
cos metros do lugar onde aparecera. Trátase dun gran cilin-
dro, ben executado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Vázquez Núñez, Epigrafía..., BCMOr, III, 25, cunha inter-

pretación correcta; IRG, IV, 50; Rodríguez Colmenero, La
red..., 106; Ídem, Aquae Flaviae..., 354-356, nº. 475; Rivas
Fernández, Addenda..., I, 116-119, nº. 11; Alvarado Blanco
et alii, La Vía Nova..., I, 92-96, nº. 16.

Anotacións
Presenta unha redacción moi similar á do miliario da milla

LXVII, dedicado a este mesmo emperador, salvo pequenos
detalles, cometendo os mesmo erros ó repetir fil na décima
liña ou omitir maximus, despois de pontifex, na cuarta.

Interpretación

460.- Maximino e Máximo
(Zadagós, Sandiás)

a: 218 cm. Ø: 47 cm. l: 7>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXI (x:605.780  y:4.666.580)

Imp(erator) caes(ar) C(aius) Iulius 
Verus Maxim[i]nus pi[us] fel(ix)

aug(ustus) germ(anicus) max(imus) dac(icus) max(imus) [s]arm(aticus) 
max(imus) pont(i)f(ex) (maximus) tr[i]b(unicia) pot(estate) V i[m]p(erator)

VII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) pr(o)co(n)s(ul) et C(aius) Iuliu[s]
Verus Maxim[u]s nobi[lis]si

mus caes(ar) germ(anicus) max(imus) da[c(icus) m]ax(imus)
sarm(aticus) max(imus) pr[i]nceps iu[v]en

tutis fil(ius) d(omini) n(ostri) imp(eratoris) caes(aris) G(ai) Iu[li]
Veri Maximin[i] {fil(ius)} pius fe[l(ix) a]ug(ustus) 

vias et pontes [i]n tempor[ib]us
vetustate con[l]apsos rest[i]tui 

pr(a)eceperunt [c]ura agent[e] Q(uinto)
Decio leg(ato) augg(ustorum) [p]r(o)pr(aetore) c(larissimo) v(iro)

Ó emperador césar augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, pontífice, coa tri-
bunicia potestade por quinta vez, emperador pola sétima, pai da patria,
cónsul, procónsul; e Caio Xulio Vero Máximo, nobilíssimo césar, xer-
mánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo, príncipe da
xuventude, fillo do noso señor o césar emperador Caio Xulio Vero
Maximino; pío, feliz, augusto, mandaron reface-las vías e as pontes
deterioradas polo paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio,
legado propretor dos augustos, esclarecido varón (na millla 71).

a. 238 d.C.
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Características externas
Foi atopado moi recente-

mente cando se procedía á
cavadura, con aradas profun-
das, dunha terra que posúe don
Xusto Carnero no lugar coñeci-
do como Os Pezoucos, por de-
baixo da aldea de Casasoá
(Xunqueira de Ambía). Actual-
mente está fincado nunha par-

cela, xunto á pista que dá acceso á casa que ten o devan-
dito propietario na aldea de Casasoá. Fomos informados do
achado desta peza polo arqueólogo territorial, D. Alfredo
Seara Carballo, que amablemente nolo cedeu para o seu
estudio. Trátase dun gran cilindro, ben executado, de grani-
to de gran medio. 

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

461.- Maximino e Máximo
(Os Pezoucos, Casasoá, Xunqueira de Ambía)

a: 270 cm. Ø: 55 cm. 
l: 6>8 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXIII (x:608.350  y:4.669.130)

Imp(erator) caes(ar) [C(aius) Iulius] Verus
Maximinus p[iu]s felix aug(ustus)
germanicus max(imus) dacicus 

max(imus) sarmaticus max(imus) 
pontifex max(imus) tribuniciae

potestatis V imp(erator) VII p(ater) p(atriae) cons(ul) pro
cons(ul) et C(aius) Iulius Verus Maximus 

nobilissimus caes(ar) germanicus
max(imus) dacicus max(imus) sarmaticus

max(imus) princeps iuventutis filius d(omini) n(ostri)
imp{p}(eratoris) caes(aris) G(ai) Iuli Veri Maximini pii 

felicis aug(usti) vias et pontes vetus
tate conlapsos res[titu]i curarunt 

curante Q(uinto) Decio leg(ato) augg(ustorum) pr(o)
pr(aetore) c(larissimo) v(iro) a Brac(ara) Aug(usta) m(ilia)

p(assuum) LXXIII

Ó emperador césar augusto Gaio Xulio Vero Maximino, pío,
feliz, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máximo,
pontífice máximo, coa quinta tribunicia potestade, emperador
pola sétima vez, pai da patria, cónsul, procónsul; e Caio Xulio
Vero Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico
máximo, sarmático máximo, príncipe da xuventude, fillo do
noso señor o césar emperador, Caio Xulio Vero Maximino; pío,
feliz, augusto, procuraron reface-las vías e as pontes deterioradas
polo paso do tempo, sendo responsable Quinto Decio, legado
propretor dos augustos, esclarecido varón, na milla 73 dende
Braga.

a. 238 d.C.
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Características externas
Foi atopado ó norte da aldea de Casasoá (Xunqueira de

Ambía) e colocado de machón á entrada dunha tapada.
Actualmente atópase depositado no Museo Arqueolóxico de
Ourense. Trátase dun cipo mal cilindrado de granito de gran
groso.

Bibliografía
Alvarado et alii, La Vía Nova..., I, 101-102, nº. 22, sen

lectura coherente; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae...,
371, nº. 49, atribuíndollo á Constancio, pero coa fórmula en
dativo.

Interpretación

Anotacións
Anterior ó ano 337 d.C., a partir do cal se converte

Constante en augusto. O miliario sufriu numerosas esmou-
cas, resultado das cales é o calamitoso estado da lenda.
Por outra banda, temos que subliñar que é un dos raros
exemplares do baixo imperio redactados en nominativo.

462.- Constante
(Casasoá, Xunqueira de Ambía)

a: 101 cm.  Ø: 51 cm. l: 8>11 cm.

D(ominus) [n(ostrer)].
C[on]stans.

[no]bi[lissim]us (et) [indul]
ge[ntissimus] cae[sar]

O noso señor, Constante, nobilísimo e indulxentísimo césar.

Anotacións
Aparece perfectamente redactado en nominativo, como

sucede co resto dos miliarios deste emperador, apreciándo-
se diferencias claras con respecto ós exemplares de menor
esplendor nas millas anteriores dentro da mesma Limia.
Temos que salientar que o segmento de vias et pontes…

presenta novidades con respecto ó que viña sucedendo nos
anteriores miliarios, introducindo unha nova fórmula,
(pro)curarunt en vez de praeceperunt. Isto, e a inclusión de
maximus despois de pontifex, o desenvolvemento completo
de tribuniciae potestatis e a dobre e innecesaria pp en
impp(eratoris) responden a unha fórmula diferente.
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Características externas
Estaba situado no lugar coñecido como Leira dos Padrós

ou Antas de Bobadela, preto de Busteliño (Xunqueira de
Ambía). En 1934 foi trasladado para o Museo Arqueolóxico
de Ourense, onde se atopa actualmente depositado. Trátase
dun gran cilindro ben executado de granito de gran groso.

Bibliografía
Fr. P. Cid, en Gayangos, P, “Sobre los trabajos...”, 179

ss.; CIL, II, 4839; Vázquez Núñez, BCMOr, 68; IRG, IV, 68;
Rodríguez Colmenero, La red..., 58; Ídem, Aquae Flaviae...,
348, nº. 460; Rivas Fernández, Addenda..., I, 109-111, nº. 7;
Alvarado et alii, La Vía Nova..., I, 96-99, nº. 74.

Interpretación

Anotacións
Optamos por face-la anterior interpretación do epígrafe na

liña segunda e terceira, aínda que tamén poderiamos inter-
preta-lo t de et como un erro do lapicida en vez de p, que-
dando a reconstrucción n na segunda liña e ep na terceira,
conseguindo así unha reconstrucción epigráfica máis correc-
ta. Rexistramos tamén outro erro ó reiterar ia en Traiaiano.
Nótese tamén milea, por milia, ó final.

463.- Adriano
(Leira dos Padrós, Busteliño, Xunqueira de Ambía)

a: 233 cm.  Ø: 62 cm. l: 8>10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXIV (x:609.250  y:4.670.590)

Imp(eratori) c[aes(ari)] divi Traiani  
parthici f(ilio) divi Nervae [nep(oti)]

et Tra{ia}iano Hadriano
aug(usto) pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate)

XVII co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) a Bracara
mil<i>a p(assuum) LXXIV

Ó emperador césar augusto Traxano Adriano, fillo do divino
Traxano pártico, neto do divino Nerva, pontífice máximo, co
poder tribunicio por décimo sétima vez, cónsul pola cuarta, pai
da patria. Milla 74 dende Braga.

a. 132 d.C.
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Características externas
Atopouse en 1975, fragmentado en dúas metades, for-

mando parte dun muro no lugar do Camiño do Teso
(Busteliño), moi preto da Leira dos Padrós. Actualmente
áchase colocado debaixo dunha escaleira, no vestíbulo da
casa consistorial de Xunqueira de Ambía. Trátase da parte
superior dun cipo irregularmente cilindrado de granito de
gran groso, pegado con cemento e coa inscrición ordinaria-
mente pintada con pintura acrílica negra.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., II, 138-140, nº. 62;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 360, nº. 479;
Alvarado et alii, La Vía Nova..., I, 99, nº. 19.

Interpretación

Anotacións
Sería o segundo miliario deste emperador aparecido ó

longo da vía. Simplicidade de fórmula e caligrafía bastante
descoidada.

[I]mp(eratori) caes(ari) M(arco). . .
[A]ur(elio) Pro
bo aug(usto)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Probo, augusto.

464.- Probo
(Leira dos Padrós, Busteliño, Xunqueira de Ambía)

a: 83 cm.  Ø: 55 cm.  l: 7>13 cm.

a. 276-282 d.C.



Capítulo V — Corpus de inscricións viarias

555

Características
externas
Foi descuberto en 1975
nunha corte propiedade
de D. Eloy Fernández,
na poboación de Buste-
liño (Xunqueira de Am-
bía). Actualmente atópa-
se no mesmo lugar, ser-
vindo de marco dunha
porta e colocado de for-
ma invertida. Trátase dun
cipo ben cilindrado de
granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Quintas, A Limia..., 209-210; Rodríguez Colme-

nero, Aquae Flaviae..., 366, nº. 485; Alvarado et alii, La Vía
Nova..., I, 100-101, nº. 21.

Interpretación

Anotacións
Debido á escaseza de letras visibles, non podemos atri-

buírlle con exactitude este miliario a un emperador concreto.
Facémolo con probabilidade a Flavio Valerio Constancio, pero
tamén podería atribuírselle a Galerio Valerio Maximiano. En
calquera caso, trataríase dun emperador do século IV d.C.

[Imp(eratori) caes(ari)
Flavio

Vale]rio
[Constanti]o

Dedicado ó césar emperador Flavio Valerio Constantio.

465.- Emperador indeterminado
(Busteliño, Xunqueira de Ambía)

a: 155 cm. Ø: 51 cm. 
l: 9>10 cm.

“A quinientos metros de A Leira dos Padrós... fracturado
verticalmente en dos fragmentos. Altura visible de 1,20 m y
diámetro 0,63 m… Ni rasgo de letras”. (Alvarado et alii, La

vía…, 100). Tal vez fose o mesmo que Barros Sibelo sinala
como existente xunto ó de Adriano (Barros Sibelo, Anti-
güedades..., 159).

466.- Anepígrafe
(Proximidades de Busteliño, Xunqueira de Ambía)
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Características externas
Foi atopado en 1973 por J. C. Rivas no lugar de Suba-

lomba, formando parte do valado duns prados existentes no
antigo camiño de Vide a Foncuberta. Tratábase dun cipo
ben cilindrado que presentaba un burato na cara superior
de 25 cm de diámetro por 16 cm de profundidade.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda…, I, 130, nº. 19; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 383, nº. 515; Alvarado et alii,
La vía romana XVIII..., 183, nº. 2.

Anotacións
Os intentos recentes por localizar este miliario non deron

ningún froito. Ofrecémo-la foto que Rivas obtivera no seu
momento.

467.- Anepígrafe
(Subalomba, Baños de Molgas)

a: 50 cm. Ø: 52 cm

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXIX

468.- Maximino e Máximo
(Foncuberta, Maceda)

a: 216 cm. Ø: 52 cm. l: 5>7 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXX (x:611.890  y:4.679.300)
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Características externas
Atópase na aldea de Foncuberta (Maceda), servindo de

peto de ánimas. Trátase dun cilindro completo e ben exe-
cutado de granito de gran medio. Foi aplanado, nun dos
seus lados, para modela-la furniña dun peto de ánimas.

Bibliografía
Díez Sanjurjo, BCMOr, II, 271; Conde-Valvís, BCMOr,

VI, 95; IRG, IV, 57; Rodríguez Colmenero, La red ..., 107;
Ídem, Aquae Flaviae…, 357-358, nº. 476; Rivas Fernández,
Addenda..., 119-122, nº. 12; Alvarado et alii, La vía romana
XVIII..., 183-184, nº. 3.

Anotacións
A milla 80, que marca o cilindro, resultou clave nas medi-

cións xerais que se fixeron sobre a vía.

Interpretación

[I]m[p(erator) caes(ar) C(aius) I]ul(ius) Verus
[Maximinus] pius fel(ix) [aug(ustus)

g]e[rm(anicus) max(imus) d]acic(us) max(imus) [sarm(aticus)]
[m]a[x(imus) trib(unicia) pot(estate)] V imp(erator) [VII p(ater) p(atriae)]

co(n)[s(ul) proco(n)s(ul)] et
G(aius) Iul(ius) [Verus M]aximus [nobi]. .

lis[simus ca]esar g[erm(anicus) max(imus)]
da[c(icus) max(imus) s]arm(aticus) [max(imus) princeps]

iuv[ent(tutis) fil(ius) d(omini)] n(ostri)
imp(eratoris) c[aes(aris) C(ai) Iul(i) V]eri Ma[ximini pius]

fel(ix) [aug(ustus) vias et] pont[es in temporibus]
vet[ustate con]laps[os restituerunt]

cu[ra agente]
Q(uinto) De[cio leg(ato) aug]g(ustorum) pr(o) pr(aetore) [c(larissimo) v(iro)

a Brac(ara)] m(ilia) p(assuum) LXXX

Ó emperador césar augusto, Caio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático máximo, co poder tribunicio por quinta vez,
emperador pola sétima, pai da patria, cónsul, procónsul, e Caio Xulio Vero
Máximo, nobilísimo césar, xermánico máximo, dácico máximo, sarmático máxi-
mo, príncipe da xuventude, fillo do noso señor o césar emperador Caio Xulio
Vero Maximino, pío, feliz, augusto, refixeron as vías e as pontes deterioradas
polo paso do tempo, estando ó coidado destes asuntos Quinto Decio, legado pro-
pretor de ámbolos dous augustos, esclarecido varón, na milla 80 dende Braga.

Características externas
Atópase fincado ó lado do camiño, no lugar da Fontela,

á saída da poboación de Foncuberta (Maceda). Trátase dun
poste irregularmente cilindrado de granito de gran groso,
que se atopa moi desgastado por unha das súas caras, na
que se observa a rodaxe dos carros durante o momento no
que estivo facendo de soleira no camiño que cruza polo
lugar.

Bibliografía
Rivas Quintas, A Limia..., 213-214; Alvarado et alii, La

vía romana XVIII..., 185, nº. 4.

Anotacións
A pesar dos desbastes da peza, non temos dúbidas de

que se trata dun miliario do que non se aprecia ningún ves-
tixio de letras.

469.- Anepígrafe
(Foncuberta, Maceda)

a: 185 cm. Ø: 39 cm.

a. 238 d.C.
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Características externas
Situado na esquina dunha escaleira, na casa de D. Xosé

María Pascual, no centro da poboación de Foncuberta
(Maceda). Trátase dun fuste ben cilindrado de granito de
gran medio.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red..., 112, nº. 67; Alvarado et

alii, La vía romana XVIII..., 186, nº. 6.

Anotacións
Sobre o presente exemplar non hai dúbidas pese a ser

anepígrafe. O excelente alisamento da súa superficie faino
candidato a soporte para inscrición pintada.

470.- Anepígrafe
(Foncuberta, Maceda)

a: 115 cm.  Ø: 35 cm.

Características externas
Trátase dun fragmento anepígrafe de miliario existente

na rúa e á beira dunha porta na aldea de Foncuberta.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 383, nº. 514.

Anotacións
Aínda que se trata dun pequeno fragmento, parece un

anaco de miliario máis que unha simple columna.

471.- Anepígrafe
(Foncuberta, Maceda)

a: 50 cm.  Ø: 40 cm.
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Características externas
“Anepígrafe empotrado en una pared, de 0,50 m de altu-

ra. Está en Foncuberta”. (Rodríguez Colmenero, La red...,
112, nº. 65).

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red..., 112, nº. 65; Alvarado et

alii, La vía romana XVIII..., 185, nº. 5.

Anotacións
A natureza miliaria do semicilindro parece evidente

tendo en conta o diámetro.

472.- Anepígrafe
(Foncuberta, Maceda)

a: ? cm.  Ø: 50 cm.

473.- Magnencio
(Tioira, Maceda)

a: 215 cm.  Ø: 40 cm. l: 10 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. LXXXII (x:614.780  y:4.680.590)
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Características externas
Situado na parede dunha corte da casa rectoral de Sta.

María de Tioira (Maceda). Consiste nun poste, perfecta-
mente cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Quintas, A Limia..., 215; Alvarado et alii, La vía

romana XVIII..., 187, nº. 8.

Anotacións
Non posúe vestixios de letras, debido ó cal poderiamos

incluílo dentro do grupo dos miliarios destinados a recibir
inscrición pintada.

474.- Anepígrafe
(Tioira, Maceda)

a: 190 cm. Ø: 33 cm. 

Características externas
Atópabase situado no patio da casa rectoral de Sta.

María de Tioira (Maceda). Cando se efectuaron obras de
reforma nesta rectoral foi retirado para o exterior e coloca-
do a escasos metros dela, xunto con outras pedras antigas.
Trátase dunha columna, irregularmente cilindrada, de grani-
to de gran fino.

Bibliografía
Conde Valvís, BCMOr, VI, 95; IRG, IV, 57; Rivas Quintas,

A Limia..., 214; Rivas Fernández, Addenda..., I, 130-131, nº.
20, sen lectura ningunha; Rodríguez Colmenero, La red...,
109; Ídem, Aquae Flaviae..., 374-376, nº. 498, ofrecendo por
primeira vez a lectura correcta; Rivas, en Alvarado et alii, La
vía romana XVIII..., 186-187, nº. 7, atribuíndolle, supoñemos
que erroneamente, a interpretación de Rodríguez Colmene-
ro a Caamaño Gesto, Los miliarios del siglo IV..., 415, nº. 15.

Interpretación

Anotacións
Estamos ante un dos poucos exemplares reaproveitados

que presenta esta vía, coa inscrición orixinal dedicada ó
emperador Galerio ou a Maximino Daia, e a segunda, na parte
contraria, e de forma contraposta, dedicada a Magnencio.
Desta segunda inscrición quédannos dúas letras sen interpre-
tar, nt, que non sabemos a quen atribuír agás que sexa a un
dedicante individual, que podería chamarse [Prude]nt[ius],
semellante a outros deste mesmo corpus (nos. 302, 306, 375).

D(omino) n(ostro) Mag(no)
Magn[en]

tio p(io) f(elici)
[in]vic(to) se[m(per)]

aug(usto)
....nt...

Invertido:

[Im]p(eratori) c(aesari) G(alerio) Val(erio)

Ó noso señor Magno Magnencio, pío, feliz, invicto, sempre augusto. Dedicouno
...nt... ?

Ó césar emperador Galerio Valerio Maximiamo...
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Características externas
Do mesmo xeito que o exemplar anterior, atópase na

esquina dunha porta da corte na casa rectoral de Sta. María
de Tioira (Maceda). Trátase da parte inferior dun gran tam-
bor de miliario de granito de gran groso, que conserva un
forte toco de forma cuadrangular.

Bibliografía
Rivas Quintas, A Limia..., 215; Rodríguez Colmenero,

Aquae Flaviae..., 1ª ed., 505, nº. 380; Alvarado et alii, La vía
romana XVIII..., 187, nº. 9.

Anotacións
A envergadura desta columna tivo que ser certamente

monumental no seu momento. Trataríase, seguramente, dun
miliario alto imperial.

475.- Anepígrafe
(Tioira, Maceda)

a: 135 cm.  Ø: 54 cm.

Características externas
Atópase nas mesmas circunstancias que os dous exem-

plares anteriores, isto é, nunha das cortes da casa rectoral
de Sta. María de Tioira (Maceda). Trátase dun cipo ben
cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Quintas, A Limia..., 215; Alvarado et alii, La vía

romana XVIII..., 187, nº. 10.

Anotacións
Non posúe inscrición e, por outra parte, ofrece a super-

ficie suficientemente alisada como para constituír un milia-
rio pintado.

476.- Anepígrafe
(Tioira, Maceda)

a: 89 cm.  Ø: 40 cm.
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Coñecémolo polas informacións que Barros Sibelo lle
trasmitiu á Real Academia da Historia, dicindo textualmente:
“En otra cata verificada entre las mansiones militares de
Gemina y Salientes q(u)e son las 4ª y 5ª mansión del...
Itinerario de Braga p(ar)a Astorga, entre la tierra llana de
Maceda y la de Caldelas en la Prov.a de Orense y a tres kilo-
metros de la aldea de Rodicio por donde fue discurriendo la
investigación de d(ic)ha calzada encontré al lado de la
misma y a tres metros de su arista derecha un miliario que
estaba a bastante profundidad del terreno, el cual tiene las
comunes dimensiones de tres metros de altura por uno y
seis decímetros de circunferencia, en forma cilíndrica y de
una sola pieza con base cuadrada y la siguiente inscripción”.

Bibliografía
Barros Sibelo, Nota de monedas y miliarios de Galicia,

mss. Real Academia de la Historia, cartafol 9/7965/4.

Interpretación

Anotacións
As acostumadas imprecisións de Barros Silbelo impiden

situar con exactitude un cilindro transcendental para a
determinación do valor da milla neste sector e incluso para
o trazado da vía mesma.

477.- Caracalla
(Rodicio, Montederramo) 

A BRACARA AUGUSTA M.P. XCIII

Barros, inédito

Imp(eratori) caes(ari) divi Severi pii fil(io)
divi Marci Antonini nep(oti)
divi Antonini pii pronep(oti)

divi Adriani abnep(oti)
divi Traiani par(thici) et
divi Nerva(e) adnepot(i)

M(arco) Aurelio Antonino pio fel(ici) aug(usto)
par(thico) max(imo) brit(tanico) max(imo)

ger(manico) max(imo)
trib(unicia) pot(estate) XVII imp(eratori) III

co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)
m(ilia) p(assuum) XCIII

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, co
poder tribunicio por décimo sétima vez, emperador pola tercei-
ra, cónsul pola cuarta, procónsul. Milla 93 (dende Braga).

a. 213 d.C.
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A BRACARA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

Características externas
Atópase servindo de pé do altar maior da igrexa parro-

quial de San Xoán de Covas (Montederramo). Trátase dun
cipo ben cilindrado, de granito de gran medio.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 189, nº. 11.

Anotacións
Polo menos, axudaría a determina-lo paso da vía polas

inmediacións. Nembargantes D. Camilo Quintas, párroco
da aldea, afirma que el mesmo axudara a redondea-lo cipo,
negando que sexa miliario, un dato que, por outra parte, se
confirma con argumentos arqueolóxicos.

a: 82 cm.  Ø: 54 cm.

478.- Anepígrafe
(Covas, Montederramo)

Características externas
Está servindo de xamba na portada dunha palleira, pro-

piedade de D. Antonio Vázquez Crespo, na poboación de
Cadaval (Montederramo). Poste irregularmente cilindrado,
de granito de gran fino, rebaixado nunha das súas caras
para ser adaptado á función que desempeña na actualidade.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 189-190, nº. 12.

Anotacións
Trátase do típico miliario tardío, sen inscrición e de redu-

cido diámetro que, se non fose porque está formado por un
único tambor, podería confundirse co fuste dunha columna
de apoio.

a: 210 cm.  Ø: 34 cm.

479.- Anepígrafe
(Cadaval, Montederramo)
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Características externas
Situado moi preto do exemplar do número anterior, arri-

mado á entrada da casa de D. Ramón Gómez Montero, na
poboación de Cadaval (Montederramo). Pequeno cipo, ben
cilindrado, de granito de gran fino, que presenta un buraco
na parte superior. Atópase partido pola metade.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 190, nº. 13.

Anotacións
O tambor corresponde á zona basal do miliario, que, en

boa parte, debería acharse enterrada.

a: 51 cm. Ø: 32 cm.

480.- Anepígrafe
(Cadaval, Montederramo)

Características externas
Situado servindo de apoio a unha trabe de madeira na

corte arruinada de D. Pedro Gómez Álvarez, na poboación
de Cadaval (Montederramo). Trátase dun pequeno cipo,
ben cilindrado, de granito de gran fino.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 190, nº. 14.

Anotacións
Fragmento de columna, que puido ter sido un miliario.

Moi dubidoso.

a: 33 cm.  Ø: 30 cm.

481.- Anepígrafe
(Cadaval, Montederramo)
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482.- Emperador indeterminado
(Vigueira de Abaixo, Montederramo)

a: 197 cm. Ø: 60 cm. l: 7>8 cm.

Características externas
Encaixado na parede dunha palleira, na aldea de Vigueira

de Abaixo (Montederramo). Cilindro completo, regularmente
executado, de granito de gran medio, colocado de forma
invertida e coa maioría das letras enterradas e metidas na
parede, circunstancia que dificulta a súa lectura íntegra.

Bibliografía
Durán et alii, La Vía Nova..., 44; Alvarado et alii, La vía

romana XVIII..., 190-191, nº. 15, sen lectura.

Interpretación

Anotacións
Resulta dificultoso atribuírlle este exemplar a un empe-

rador concreto xa que a maior parte da súa inscrición está
metida cara á parede. Parécenos, nembargantes, que se
trata dalgún emperador da familia constantiniana, posible-
mente Constantino ou Constancio II.

Dom(ino) [no(stro) imp(eratori)
Fl(avio) Val(erio) Consta]nt(ino) Max(imo).

[pe]rp(etuo) s[e]mp(er) [aug(usto).
cae]s(ari) nob[ilissimo

pont(ifici)] max(imo) tr(ibunicia).
[pot(estate] ...........
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483.- Carino
(Vigueira de Abaixo, Montederramo)

a: 147 cm. Ø: 53 cm. l: 7>8 cm.

Características externas
Áchase servindo de machón dunha pequena cancela que

flanquea a entrada dunha cortiña propiedade dos herdeiros
de Dª. Dolores Lamelas, na poboación de Vigueira de Abaixo
(Montederramo). Poste irregularmente cilindrado, de granito
de gran groso, esmoucado na zona do epígrafe para adap-
talo á función que desempeñaba con anterioridade, posible-
mente de limiar dunha porta. Actualmente atópase colocado
de forma invertida e coa inscrición cara a abaixo.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 191-192, nº. 16,

sen lectura nin interpretación.

Interpretación

Anotacións
Atribuíble a unha data comprendida entre o 283 e o 285

d.C.

Im[p(eratori)].
cae[s(ari) M(arco)]
Au[r(elio) Cari]no.

p[io fel(ici) a]ug(usto).
p(atri) [p(atriae) co(n)s(uli) p]ro

c[o(n)s(uli)] 

Dedicado ó emperador césar augusto Marco Aurelio Carino, pío,
feliz, pai da patria, cónsul, procónsul.
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Características externas
Encóntrase servindo de pé de altar dentro da igrexa parro-

quial de Sta. María de Nogueira (Montederramo). Tambor per-
fectamente cilindrado, de granito de gran fino.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 192, nº. 17.

Anotacións
Non existen vestixios de letras, pero o gran diámetro que

o tambor ofrece fai que teñamos que incluílo, coa máxima
probabilidade, na categoría dos miliarios. Puido ser trans-
portado dende a veciña Vigueira, por onde pasaba a vía, e
máis tendo en conta que Vigueira pertence á parroquia de
Nogueira.

a: 77 cm.  Ø: 58 cm.

484.- Anepígrafe
(Nogueira, Montederramo)

485.- Caracalla
(A Graña, Seoane Vello, Montederramo)

a: 73 cm.  Ø: 69 cm. l: 9 cm.



Segundo Díez Sanjurjo “...si para afirmar fuese trozo de
miliario le faltaban las letras, tampoco le vimos los rebajas
que suelen hacerse o las destinadas al otro uso indicado.
Dicha piedra esta sirviendo de guarda-ruedas a la entrada
de la casa rectoral” .

Bibliografía
Díez Sanjurjo, “Los caminos...”, II, nº. 45, 368.
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Características externas
Está servindo de soporte ó altar maior da igrexa parro-

quial de San Xoán de Seoane Vello (Montederramo). Parte
superior dun cilindro de granito de gran medio, ben aca-
bado.

Bibliografía
González Paz, La Región, 15 abril 1974; Rodríguez Col-

menero, La red..., 111; Ídem, Aquae Flaviae..., 352, nº. 468;
Rivas Fernández, Addenda..., I, 115-116, nº. 10; Alvarado et
alii, La vía romana XVIII..., 192-193, nº. 18.

Anotacións
A mala sorte privounos do sector onde se expresaba a

milla, unha circunstancia que, de coñecerse, nos aforraría
algúns quebracabezas.

Interpretación

Imp(eratori) caes(ari) divi Severi pii fi[l(io) divi].
Marci Antonini nep(oti) divi [Anto]. . .
nini pii pronep(oti) divi Hadr[iani]

abnep(oti) div[i Trai]ani parthici [et di].
vi Nervae abnepoti Mar[co

Aurelio Antoni]no pio fel(ici) [aug(usto)]. . . . . . . .
................................................................

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto…

Características externas
Atópase embutido na parede da casa arruinada de D.

Clemente Rodríguez, na poboación do Burgo (Castro Calde-
las). Cilindro ben redondeado de granito de gran groso. 

Bibliografía
Rivas, en Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 194,

nº. 19.

Anotacións
Aínda que se trate dun solitario exemplar, por outra parte

anepígrafe, a súa soa presencia suxire a existencia dunha
milla da via nova nas inmediacións.

a: 250 cm.  Ø: 56 cm.

486.- Anepígrafe
(O Burgo, Castro Caldelas)

A BRACARA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

487.- Anepígrafe
(San Xoán de Camba, Castro Caldelas)
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Características externas
Áchase servindo de piar dun alpendre dentro do patio da

casa rectoral de Castrelo (San Xoán de Río). Pequeno tam-
bor irregularmente cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 194, nº. 20.

Anotacións
Aínda que non posúa outros méritos vai indicando coa

súa presencia o decurso da vía que andamos. Dubidamos,
seriamente, da súa natureza miliaria.

488.- Anepígrafe
(Castrelo, San Xoán de Río)

A BRACARA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

Características externas
Foi atopado hai anos na

poboación de Castromao (San
Xoán de Río), servindo de
poste nunha corte de gando.
Actualmente áchase coloca-
do na área de descanso da
estrada C-536 no p.k. 62,
despois de permanecer va-
rios anos no Alto de Cerdeira.

Trátase dun cilindro ben acabado, de granito de gran
groso. 

Bibliografía
Díez Sanjurjo, “Los caminos...”, 246; IRG, IV, 55, con inter-

pretación moi deficiente na segunda metade; Rivas Fernán-
dez, Addenda..., I, 125-126, nº. 15, sen interpretación na se-
gunda parte; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 362-
363, nº. 482, …p(otestate) trib(unicia) II, ó final da terceira liña;
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 194-195, nº. 21.

489.- Carino
(Castromao, San Xoán de Rio)

a: 142 cm.  Ø: 50 cm.
l: 6>14 cm.

A BRACARA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA
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Interpretación Anotacións
A inscrición posúe a titulatura perfectamente estructura-

da, con algunhas características peculiares, que constitúen
o paraíso dos erros dun máis que analfabeto lapicida. 

No segunda liña transcribe [f]elco, por felici na terceira
liña p(otestate) trip(unicia), e na cuarta p(ro)consuli, en vez
de proconsuli. As supostas dúas letras anteriores a consuli
non existen. Desta maneira, queda todo explicado razoa-
blemente.

M(arco) Aurelio
Carino p(io) <felici>

aug(usto) p(otestate) tri<b>(unicia) p(atri) 
p(atriae) p(ro)consuli

con
suli

A Marco Aurelio Caro, pío, feliz, augusto, investido co poder tri-
bunicio, pai da patria, procónsul, cónsul.

Características
externas

Foi atopado a fins
do século XIX, no
lugar de Leira do
Chao do Cego de
Abaixo, preto do Me-
són de Cerdeira.

Actualmente ácha-
se colocado na área
de descanso da es-
trada C-536, p.k. 62,

despois de estar, varios anos, no Alto de Cerdeira. Gran
columna, ben cilindrada, de granito de gran groso.

Bibliografía
Díez Sanjurjo, “Los caminos…”, 185, coa interpretación

correcta; IRG, IV, 56; Rivas Fernández, Addenda…, I, 129-

130, nº. 18; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 378,
nº. 501; Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 195-196,
nº. 22.

Interpretación

Anotacións
Dedicatoria a Xuliano o Apóstata, que adopta unha das

fórmulas máis sinxelas.

490.- Xuliano
(Cerdeira, San Xoán de Río)

a: 224 cm.  Ø: 56 cm. l: 7> 9 cm.

D(omino) n(ostro)
Fla(vio)
Claudio 
Iuliano

sem(per)
aug(usto)

Dedicado ó noso señor Flavio Claudio Xuliano, sempre augusto.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA
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Características
externas

Estaba facendo de lin-
tel na porta dunha corte
do Mesón de Cerdeira,
de onde foi retirado hai
algúns anos e colocado
xunto cos demais á beira
da estrada nacional no

Alto de Cerdeira. Actualmente áchase instalado na área de
descanso da estrada C-536, p.k. 62, no cruzamento para
San Xoán de Río. Cilindro mal executado, de granito de
gran groso.

Bibliografía
Díez Sanjurjo, Los caminos..., 245 ss.; IRG, IV, 56; Rivas

Fernández, Addenda..., I, 127-128, nº. 17, ó final da 5ª liña;
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 369-370, nº. 490,
…ó final da 5ª liña; Alvarado et alii, La vía romana XVIII...,
197-198, nº. 24.

Interpretación

Anotacións
Non existe inconveniente en que, en vez de p(ontifici)

max(imo), ó final da quinta liña, puidese ser p(io) f(elici) ou
outras expresións semellantes, en calquera caso, un pouco
fóra da orde habitual.

Imp(eratori) cae[s(ari)]
Flav(i)o Va
lerio Con

stantio
in(victo) aug(usto) p(ontifici) [max(imo)]

p(atri) p(atriae)

Dedicado ó césar emperador Flavio Valerio Constantio, invicto
augusto, pontífice máximo, pai da patria.

491.- Constancio I
(Cerdeira, San Xoán de Río)

a: 160 cm.  Ø: 40 cm. l: 6>8 cm.
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Características externas
Procede do Alto de Cerdeira e atópase actualmente colo-

cado, xunto cos anteriores, na área de descanso da estrada
C-536, p.k. 62, no cruzamento de San Xoán de Río. Tambor
mal cilindrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Díez Sanjurjo, Los caminos..., 185; Rivas Fernández,

Addenda..., 135, nº. 29; Alvarado et alii, La vía romana
XVIII..., 196-197, nº. 23.

Anotacións
Superficie alterada polas esmoucas, en especial unha

profunda e próxima á base. Trátase dun exemplar máis, no
referido a reafirma-la milla.

a: 195 cm. Ø: 48 cm. l: 5>11 cm.

a: 135 cm. Ø: 45 cm.

492.- Anepígrafe
(Cerdeira, San Xoán de Río)

493.- Caro
(Cerdeira, San Xoán de Río)
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Características externas
Estaba encaixado no muro do patio da chamada Casa

do Curro, na mesma aldea de Cerdeira. Con motivo das
obras de reforma efectuadas polo actual propietario, D.
Manuel Docampo, foi retirado da súa posición tradicional e
apartado para unha esquina á espera de ser colocado no
patio da citada casa. Trátase dun cipo irregularmente cilin-
drado de granito de gran groso, que presenta unha picadu-
ra na zona da inscrición.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., I, 131-132, nº. 21; Rodrí-

guez Colmenero, Aquae Flaviae…, 384, nº. 516; Alvarado
et alii, La vía romana XVIII..., 198-199, nº. 25, 3ª, Carino/
fel(ici) [invict(o)] aug(usto) p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia)
pot(estate) p(ater) p(atriae) co(n)s(uli) / [p]r[o]/ c[onsuli].

Interpretación

Anotacións
Cremos que este exemplar está dedicado ó emperador

Caro, posto que o espacio baleiro entre ca e o, na terceira
liña, resulta moi amplo para alberga-lo resto das letras de
Carino, de aí que optemos pola reconstrucción anterior-
mente expresada.

Imp(eratori) [c]aesa
ri [M(arco)] Aur(elio) 

Ca[ro pi]o
fel(ici) [invi]c(to) aug(usto)

p(ontifici) [maxim]o
p[roconsuli]

c[onsuli]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo, procónsul, cónsul.

Características externas
Atópase no xardín da casa de D. Manuel Docampo, na

aldea de Cerdeira (San Xoán de Río). Cilindroide informe,
de granito de gran groso.

Bibliografía
Alvarado Blanco et alii, La vía romana XVIII..., 200, nº. 26.

Interpretación

Anotacións
Só é posible ler imp(eratori) no comezo da inscrición.

a: 103 cm.  Ø: ?  l: 5 cm.

494.- Emperador indeterminado
(Cerdeira, San Xoán de Río)

Imp..........
...............
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495.- Caro
(Aciveiro, San Xoán de Río)

Características externas
Fragmentos dun mesmo miliario que se gardaban na

casa de D. David López, servindo, un de contrapeso de
lagar, mentres que o outro se atopaba tirado no patio deste
veciño, na poboación de Aciveiro (San Xoán de Río).
Formaban parte dun mesmo fuste de granito de boa execu-
ción. Desaparecido.

Bibliografía
Rivas Fernández - Vega Pato, Hallazgo..., 73-78; Rodrí-

guez Colmenero, Aquae Flaviae..., 360- 361, nº. 480; Alvara-
do et alii, La vía romana XVIII..., 200-201, nº. 27.

Interpretación

Anotacións
Ofrece similar desenvolvemento epigráfico que o miliario

descrito anteriormente, procedente de Cerdeira, ámbolos
dous dedicados a un mesmo emperador, Caro.

a: 75 cm. Ø: 56 cm. l: 7 cm

Imp(eratori) [caes(ari)]
M(arco) Aur(elio) Caro

pio fel(ici) invic(to)
[aug(usto) p(ontifici) m(aximo)

tr(ibunicia) pot(estate) co(n)s(uli)
p(atri)] p(atriae) procon

[suli]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribuni-
cio, cónsul, pai da patria, procónsul.

496.- Tito
e Domiciano

(Os Fontaos, Aciveiro, San Xoán de Río)

a: 65 cm. Ø: 46 cm. l: 5> 6 cm.
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Características externas
Apareceu en 1972 formando parte do muro dun bancal

no lugar dos Fontaos (Aciveiro, San Xoán de Río). Actual-
mente áchase depositado no Museo Arqueolóxico de
Ourense. Trátase do fragmento superior dun cilindro de gra-
nito de gran groso de perfil cónico truncado.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., I, 132-133, nº. 22;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae..., 366, nº. 486;
Alvarado et alii, La vía romana XVIII..., 203, nº. 29.

Características externas
Foi atopado en 1974 por unha brigada da Delegación

Provincial de Obras Públicas, no lugar dos Fontaos
(Aciveiro, San Xoán de Río). Actualmente gárdase nun
relanzo da escaleira de entrada ó edificio da Delegación da
COTOP, en Ourense. Parte superior dun cipo ben executa-
do, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., I, 103-104, nº. 3; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae..., 341-342, nº. 452; Alvarado et
alii, La vía romana XVIII..., 201-203, nº. 28.

Anotacións
Este exemplar segue estrictamente a fórmula emprega-

da cos demais da súa especie dentro do convento. Unha
auténtica pena que non se conserve o sector da milla.

Interpretación

Imp(eratore) Tito caes(are) divi Vesp(asiani) f(ilio)

Vespasiano aug(usto) pont(ifice) max(imo)
tr(ibunicia) pot(estate) VIIII imp(eratore) XV

p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII
caes(are) divi Vesp(asiani) f(ilio) Domitiano

co(n)s(ule) [VII]. . .
................................................................................

Cando era césar emperador augusto Tito Vespasiano, fillo do
divino Vespasiano, pontífice máximo, co poder tribunicio pola
novena vez, o imperatorio pola décimo quinta, pai da patria, cón-
sul pola oitava, e o césar Domiciano, fillo do divino Vespasiano,
cónsul por sétima vez...

(

497.- Constancio I
(Os Fontaos, Aciveiro, San Xoán de Río)

a: 82 cm.  Ø: 57 cm. l: 6>13 cm.
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Interpretación Anotacións
Podemos atribuírlle este exemplar a Constancio I, “Cloro”,

ou ó seu fillo Constantino I o Grande, por se-los únicos em-
peradores que levan os nomina Flavio Valerio. Máis proba-
ble o primeiro, atendendo ó calco.

......[Fla]vio Valerio.
[Constan]ti nobilissi..

[mo] Caesari

Dedicado a Flavio Valerio? nobilísimo césar.

Características
externas

Foi exhumado no
ano 1834, no mo-
mento en que se fi-
xeron obras de re-
paración na Ponte
Navea (Trives).

Actualmente consérvase no xardín do pazo do Marqués
de Trives desta localidade. Parte superior dun fuste, ben
cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Barros Sibelo, Antigüedades..., 28; CIL, II, nº. 4854 = 6224;

IRG, IV, 34; Vázquez Núñez, Epigrafía…., BCMOr, I, 407;
Rivas Fernández, Addenda…, I, 101-103, nº. 2; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae…, 342-343, nº. 45; Alvarado et alii,
La vía romana XVIII…, 203-204, nº. 30.

Anotacións
De novo, a mala fortuna privounos da indicación de milla

que teremos que averiguar por medios indirectos. O que si

nos indica o miliario é que cambiamos de convento xurídi-
co. Atopámonos xa no de Asturica, notándose a mudanza
en leves retoques da fórmula. 

Interpretación

[I]mp(eratore) Tito caes(are) divi.
[V]esp(asiani) fil(io) Vespa[sia]no

aug(usto) pont(ifice) max(imo) trib(unicia)
pot(estate) VIIII imp(eratore) XVI p(atre) p(atriae)

co(n)s(ule) VIII
caes(are) divi Vesp(asiani) fil(io) Domitiano

co(n)s(ule) [VII]
via nova [facta ab] Asturica

C(aio) Calp(etano) Ran[tio Quirin]ale.
...................................................................

Sendo césar emperador augusto Tito Vespasiano, fillo do divino
Vespasiano e pontífice máximo, co poder tribunicio por novena
vez, emperador pola décimo sexta, pai da patria, cónsul por oita-
va vez, e césar Domiciano, fillo do divino Vespasiano, cónsul
por sétima vez, fíxose a via nova dende Asturica, baixo o coida-
do do legado propretor de augusto Caio Calpetano Rantio
Quirinal Valerio Festo.

498.- Tito e Domiciano
(Ponte Navea, Trives)

a: 119 cm.  Ø: 58 cm. l: 8 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA (x:641.020  y:4.690.140)

a. 79/80 d.C.
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Características externas
Apareceu tirado no leito do río Navea, por debaixo

mesmo da ponte, na súa marxe dereita. Actualmente ácha-
se fincado á entrada do viaducto. Trátase da parte inferior
dun miliario de granito de gran groso, que conserva un gran
toco de sección cúbica.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Reforza a sospeita de que no paso deste río, e polo tanto,

onda a ponte, achábase situada unha das millas da vía.

a: 93 cm.  Ø: 52 cm.

499.- Anepígrafe
(Ponte Navea, Trives)

Características externas
Atópase fragmentado en dous bloques, que sirven de

soleiras a dúas portas contiguas dunhas cortes de gando
situadas por diante da capela da Ponte Navea (Trives).
Columna ben executada, de granito de gran medio, repica-
do para ser adaptado á súa nova situación.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
A aparición de tres miliarios no lugar da Ponte Navea for-

talece a situación dunha milla neste lugar.

a: 130 cm.  Ø: 30 cm.

500.- Anepígrafe
(Ponte Navea, Trives)
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501.- Emperador indeterminado
(Sobrado de Trives, Trives)

Características externas
Encóntrase formando parte do peto de ánimas que se

sitúa na esquina da praciña que dá á fachada da igrexa
parroquial de Sobrado de Trives (Trives). Pequeno frag-
mento de tambor, ben cilindrado, de granito de gran medio.
Presenta unha inscrición moderna, baixo a cal se poden
intuír algúns trazos de letras romanas.

Bibliografía
Alvarado Blanco et alii, La vía romana XVIII..., 205, nº. 31.

Interpretación

Anotacións
Pertenceu a un exemplar de excelente feitura e bastan-

te monumentalidade, percibíndose trazos de letras de difícil
interpretación.

a: 37 cm.  Ø: 57 cm.

................R

..................
.....ON........

Características externas
Procede de Santa María de Trives Vello, onde a estudiou

Taboada. Descoñécese, nembargantes, o seu paradoiro

actual. Granito de mediana calidade no que foi erosionado
un segmento da inscrición.

Bibliografía
Taboada, Nuevos..., 193: [(ar)ibus/ [Vi]libus/…ilibus/

Maximus [ex]voto; EE, IX, 2800; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 158, coa intepretación correcta, tal como
agora a ofrecemos.

Interpretación

Anotacións
A presente inscrición corrobora o decurso da vía polas

inmediacións do lugar da súa aparición, cousa que xa se
coñecía por outros datos.

[Lar]ibus
[Via]libus
[V]allius

[M]aximus
ex voto.

Valio Máximo fixo esta dedicatoria ós lares viais.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

502.- Ara ós lares viais
(Trives Vello, A Proba de Trives)
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Características externas
Foi atopado uns 200 me-

tros augas abaixo da Ponte
Bibei e recuperado cando
se fixeron as obras da esta-
ción de bombeo da empre-
sa Hidroeléctrica Saltos del
Sil, hoxe Iberdrola. Atópase

actualmente na marxe esquerda da ponte, xunto á casa dos
peóns camiñeiros adaptada como punto de información turís-
tica. Trátase dun cilindro ben executado de granito de gran
medio, afectado por unha grande esmouca na parte superior.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., I, 100-101, nº. 1, sin dife-

renciar Q(uirinale) ; Caamaño Gesto, Los miliarios..., 596-
599; Aportaciones..., 211, lendo tamén, como nós facemos,
Q(uirinale) na 7ª liña; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae..., 343-344, nº. 454; Alvarado et alii, La vía romana
XVIII…, 205-207, nº. 32, repetindo as apreciacións de Rivas.

Anotacións
O partido que se lle sacou á expresión da milla 94 dende

Astorga queda dabondo analizado nas páxinas introducto-

rias a esta vía sen que teñamos que realizar novas matiza-
cións. Sobre a lectura e interpretación da 7ª liña, cremos
que o calco directo aforra calquera comentario, fronte ás
apreciacións de Rivas negando a existencia de Q(uirimale).

Interpretación

503.- Tito e Domiciano
(Ponte Bibei, Trives)

a: 200 cm.  Ø: 50 cm. l: 7 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. XCIV (x:647.220  y:4.688.590)

[Imp(eratore) Tito] caes(are) d[ivi Vesp(asiani) f(ilio)]
Vesp(asiano) aug(usto) po[nt(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIIII].

imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) [VIII]
caes(are) divi Vesp(asiani) f(ilio) Do[mitiano]

co(n)s(ule) VII
via nova facta

C(aio) Cal(petano) Rant(io) Q(uirinale) Val(erio) Festo
leg(ato) aug(usti) p(ro)p(raetore)
ab Astur(ica) m(ilia) p(assuum)

XCIV

En tempos do emperador césar augusto Tito Vespasiano, fillo do
divino Vespasiano, sendo pontífice máximo e estando investido co
poder tribunicio por novena vez, o imperatorio pola décimo quin-
ta, pai da patria, cónsul pola oitava vez, e do césar Domiciano,
fillo do divino Vespasiano, cónsul por sétima vez, fíxose a via
nova, baixo os coidados do legado propretor de Augusto, Caio
Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo, no tramo corresponden-
te á milla 94 dende Astorga.

(

a. 79/80 d.C.
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Características externas
Foi sacado, xunto co anterior, do leito do río Bibei cando

se fixeron as obras da estación de bombeo da empresa
hidroeléctrica Saltos del Sil, hoxe Iberdrola. Actualmente
atópase asentado sobre un pedestal, dentro da antiga case-
ta dos peóns camiñeiros, adaptada para punto de informa-
ción turística. Parte superior dun tambor ben cilindrado de
granito de gran medio.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda..., I, 104-106, nº. 4; Caamaño

Gesto, “Los miliarios...”, 599-601; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae..., 345, nº. 455; Alvarado et alii, La vía roma-
na XVIII..., 208-209.

Anotacións
Algúns autores (Caamaño, “Los miliarios de Puente

Bibei, Puebla de Trives, Ourense”, BSAA, 1975, 599) queren
ver neste cipo non un miliario senón unha inscrición honorí-
fica erixida en conmemoración da construcción da Ponte

Bibei, á maneira da que existe en Chaves, na ponte sobre o
Támega, aínda que en ámbolos dous casos os promotores
e financiadores da obra sexan totalmente diferentes. No
caso de Chaves, os Aquiflavienses mesmos; e no da Ponte
Bibei a administración imperial. Tal idea non é para desbotar,
nin moito menos, tendo en conta, sobre todo, que é a única
dedicatoria a Traxano existente nesta vía.

Interpretación

504.- Traxano
(Ponte Bibei)

a: 102 cm. Ø: 56 cm. l: 12 cm.

[Imp(erator) cae]sar divi.
[Ne]rvae fili[us].

Nerva Tr[aia. .
nus] opti[mus

aug(ustus)] germanicus. . . . . . . . . .
....................................

O césar emperador Traxano Nerva, fillo do divino Nerva, ópti-
mo, augusto, xermánico…

(
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505.- Grupo de miliarios
destruídos próximos ó Bibei

(A Proba de Trives)

Segundo Barros Sibelo: “Al construir la nueva carretera
de Ponferrada fueron destruidos algunos miliarios que esta-
ban derribados cerca del Bibei”. (Cit. infra).

Bibliografía
Barros Sibelo, Antigüedades..., 161.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. XCIII ?

506.- Adriano
(Codos do Larouco, Larouco)

Características externas
Coñecémolo a través das novas que transcribe Barros

Sibelo: “…Continuando las excabaciones y levantamiento
del plano, dí con otro miliario a la vajada de los Codos de
Larouco el cual fue empleado a… del año p(roxim)o
p(asad)o en una alcantarilla de la nueba carretera… El
miliario que pude leer antes de ser mutilado decia así:…”
(Barros, cit. en bibliografía). Desaparecido.

Bibliografía
F. Gándara, Nobiliario…, 45, só coa transcrición da liña

inicial; Barros Sibelo, Nota de monedas y miliarios de
Galicia, mss. inédito, Real Academia de la Historia.
9/7965/4; Caamaño, Aportacións…, 210.

Interpretación

Anotacións
Na lectura que transmite Barros Sibelo reflicte a milla

XIII. Pola nosa parte, cremos que ten que tratarse da milla
XCIII, omitindo Barros o segundo numeral que se encontra-
ría xa daquela moi apagado. Trataríase, por tanto, da milla
93, estando así máis acorde coas medidas reais, se nos
atemos ás distancias que ofrece o miliario da Ponte Bibei
dedicado a Tito e Domiciano.

Imp(eratori) caes(ari)
Traian<o> Hadrian(o) aug(usto)

pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XVII[I]
co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proc(onsuli)

[ab] Asturica Aug(usta)
m(ilia) p(assuum) X[C]III

Ó césar emperador Traxano Hadriano, augusto, pontífice máxi-
mo, co poder tribunicio por décimo sétima vez, cónsul pola cuar-
ta, pai da patria, procónsul. Milla 92 dende Astorga.

507.- Miliarios
desaparecidos

(Ponte do Piar, Codos de Larouco, Larouco)

Segundo o testemuño de D. Odilo Ramos: “...existían
dos pilares que estuvieron durante muchos años al lado de
la Ponte do Piar”. (Cit. infra).

Bibliografía
Alvarado et alii, La vía romana XVIII…, 210.

Barros, inédito

a. 132 d.C.
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AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

“Cerca dos miliarios, que sirven de soporte a un parral,
trasladados para este menester desde la calzada que pasa
por este pueblo…”. (Estefanía Álvarez, Vias..., páx. 22 e nº.
386). A información tómaa de Risco, páx. 692: “…Dos milia-
rios de cuyo estado y posible lectura no tenemos ninguna
noticia”. Pero como non di de que Risco se trata, nin de que
obra, ficamos “a velas vir”.

Finalmente, existe outra referencia nun posterior informe
de Barros (21-maio-1861) no que textualmente di: “Devo
advertir a V.E. y recomendar al acreditado celo desa respe-
table corporación que, existiendo algunos miliarios ocultos
en los labradíos de Trives, Laroco y Valedeorras sería muy
conveniente...”, etc.

508.- Miliarios
desaparecidos?

(Vilamartín de Valdeorras, Ourense)

509.- Anepígrafe
(A Proba, O Barco de Valdeorras)

Características externas
Apareceu recentemente nas escavacións arqueolóxicas

realizadas por D. Xosé Anxo Muíños Maneiro no xacemen-
to romano de San Salvador, na Proba de Valdeorras (Ou-
rense). Cilindro de conglomerado vermello, ben redondea-
do, que aparece fragmentado nos seus dous extremos.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Aparición estratéxica nun lugar onde, ata a data, non se

produciron achados deste tipo. Mágoa de lenda e, sobre
todo, da expresión miliaria.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA (x:663.250  y:4.698.180)

a: 143 cm. Ø: 50 cm.
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510.- Caracalla
(Serra da Encina da Lastra, Rubiá)

Características externas
Coñecémolo a través das novas que dá Barros Sibelo,

quen di que: “...A la bajada de la cuesta de la Encina de la
Lastra último límite de Rubiana, confinando con la provincia
de León entre las antiguas mansiones de Foro y
Gemestario, en un terreno de brezo y robleda vaja cerca de
la vía encontré otra con la siguiente inscripción”. (Cit. en
bibliografía).

Bibliografía
Barros Sibelo, Nota de monedas y miliarios de Galicia,

mss. Real Academia de la Historia. 9/7965/4; Ídem,
Antiguedades de Galicia, 161.

Interpretación

Anotacións
A transcrición que ofrecemos é a que se reflicte en Nota

de monedas..., que difire con respecto á ofrecida en
Antiguedades…, sobre todo á hora de reflecti-lo número de
millas. Na primeira mostra a milla XII e na segunda a milla…
XXIX. Nas primeiras páxinas introductorias a esta vía anali-
zouse esta cuestión. Desaparecido.

Imp(eratori) caes(ari)
M(arco) Aurelio Ant(onino) p(io)

pont(ifici) max(imo) ger(manico) max(imo)
par(thico) max(imo) ar(abigo) max(imo)
tr(ibunicia) pot(estate) p(atri) p(atriae)

[ab] Asturica
m(ilia) p(assuum) XII

a: 115 cm.  Ø: 34cm. l: 3>8 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. L

(Barros, inédito)

511.- Fillos de Constantino?
(Cacabelos)
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Características externas
Atópase encaixado na parede interna máis próxima á

torre da igrexa de Santa María en Cacabelos. Granito de
gran groso, achándose o bloque bastante esmoucado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Dedicatoria, posiblemente non miliaria, ós fillos de Cons-

tantino. A segunda parte, e pese ó calco directo realizado con
grandes dificultades, non é doado lela con claridade.

Os que ata o presente viron o epígrafe dérono como inin-
terpretable. O fotograma que ofrecemos cedéunolo amable-

mente a nosa colega Inés Díaz, arqueóloga do concello de
Cacabelos.

Interpretación

Imp(eratori) c[aes(ari). . . .
F]avio [Valer

i]o victor[i semper
au]gusto [Const]. . . . .

antin[o Mag]. .
no aug(usto). .
et Val(erio).

[f]ortisim[o] Cons]tantio..... . . . .

Dedicado ó césar emperador Flavio Valerio Constancio, vence-
dor e triunfador augusto perpetuo…

(

Características externas
Altar romano de granito coa cornixa esmoucada, froito

dunha reutilización posterior. Foi achada na igrexa parro-
quial de Noceda hai algunhas décadas, conservándose
actualmente no Museo de los Caminos da cidade de
Astorga. A primeira liña, polo menos, encóntrase afectada
polas esmoucas, pero coidamos que iso non afecta á súa
interpretación global.

Bibliografía
A. Quintana Prieto, “La religión pagana en

tierras de León”, Archivos Leoneses, XXIII,
1969, 103 ss.: l(ibens) v(otum) s(olvit)/ coleiegi/
Ani(us) Coa/in(i) f(ilius); T. Mañanes, Epigrafía...,
108 ss.: Collegg[o]/ Ani(us) Coam/i ne(potes)
fecit; A. Rodríguez Colmenero, Los Castella...,
79: l(ibentes) v(ostum) s(olverunt) ou tamén
posible l(aribus) V(ialibus) s(acrum)/ college/ani
com(meatores) In-t(erammi) Fl(avii).

Interpretación

Anotacións
A decisión de interpretar Laribus Vialibus sacrum, no

comezo, apóiase, tanto nos paralelos existentes noutras
dedicatorias ás mesmas divindades e baixo idénticas siglas
dentro do territorio galego (nos. 649, 654, 663 e, sobre todo,
665 deste mesmo corpus) como na interrelación existente
entre estes mesmos deuses e os dedicantes, un colexio de
transportistas comisionados para o regulamento das viaxes
oficiais ou con evectio (vide o dito na páx. 362, nota 41).

L(aribus) V(ialibus) s(acrum)
collegi

ani
com(meatus) Int(eramni) Fl(avii)

O Colexio de Conmeantes de Interamnio Flavio dedica este
altar ós lares viais.

a: 58 cm.  Ø: 41 cm. l: 30 cm. (

512.- Lares viais (Noceda, El Bierzo)
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513.- Tito e Domiciano
(San Justo de Cabanillas, Noceda del Bierzo)

a: 161 cm.  Ø: 52 cm. l: 8 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. XXIII

Características externas
Atópase fragmentado en dúas partes, que serven de

base a senllas columnas de madeira do adro da igrexa
parroquial de San Justo de Cabanillas (Noceda del Bierzo,
León). Trátase dun fuste ben cilindrado de granito de gran
medio. 

Bibliografía
Gómez Moreno, Catálogo..., 87-88; Ídem, Inscripciones...,

88-91; Nuevo miliario..., 311-315; Gómez Núñez, Vías..., 24-
25; J. Rodríguez, Las vias militares..., 419; Mañanes Pérez,
Arqueología de la..., 76-77; Rabanal Alonso - García
Martínez, Epigrafía romana..., 357-358, nº. 325.

Interpretación

Anotacións
Miliario dedicado ó emperador Tito e ó seu irmán Domi-

ciano, coñecido dende antigo e interpretado correctamente
polos distintos investigadores que trataron del, salvo no

Imp(eratore) Tito caes(are) Vespas(iani)
f(ilio) Vespas(iano) aug(usto) p(ontifice) m(aximo) tr(ibunicia) pot(estate)

VIIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII
caes(are) divi Vespas(iani) f(ilio) Domi. . . .

[tiano co(n)s(ule) VII] via nova
facta ab Asturica Bracar(am)

C(aio) Calp(etano) Rant(io) Quir(inale) Valerio
[Festo leg(ato) aug(usti) pr(o)pr(aetore)]

m(ilia) p(assuum) XXIII

Sendo emperador césar augusto Tito Vespasiano, fillo do divino
Vespasiano, ademais de pontífice máximo, co poder tribunicio por
novena vez, emperador pola décimo quinta, pai da patria, cónsul pola
oitava vez, e Domiciano, fillo do divino Vespasiano, césar e cónsul por
sétima vez, fíxose, a via nova, construída dende Astorga ata Braga,
baixo os coidados do legado propretor de augusto, Caio Calpetano
Rantio Quirinal Valerio Festo, a milla 23.
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matiz de traducilo en ablativo, modalidade á que nos obri-
gan as evidencias atopadas ó longo desta mesma vía nou-
tros moitos exemplares destes mesmos emperadores.
Como novidade, cómpre sinalar que é o único exemplar

coñecido deste emperador que presenta a fórmula comple-
ta de: via nova facta ab Asturica Bracaram, o que suxire que
esta ruta foi construída totalmente de novo ó longo de todo
o seu ámbito xeográfico.

514.- Anepígrafe
(Cabanillas de San Justo, Noceda)

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

Características externas
Atópase situado no adro da igrexa parroquial de Caba-

nillas de San Justo (Noceda del Bierzo, León), servindo de
pé a unha pía bautismal. Trátase dun tambor, ben cilindra-
do, de granito de gran groso.

Bibliografía
Mañanes Pérez, Arqueología..., 73; Rabanal Alonso -

García Martínez, Epigrafía romana..., 358, nº. 326.

a: 65 cm.  Ø: 45 cm.

515.- Anepígrafe
(Quintana de Fuseros, Igüeña)

Características externas
Atópase situado na rúa, xunto á torre da igrexa parro-

quial de Quintana de Fuseros (Igüeña, León). Tambor, ben
cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Mañanes Pérez, El Bierzo..., 187; Ídem, Arqueología…,

69; Rabanal Alonso - García Martínez, Epigrafía romana…,
358, nº. 327.

Anotacións
Pese a que é anepígrafe, confirma o paso da vía por

este subval oriental do Bierzo.

a: 55 cm. Ø: 47 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA
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516.- Tito e Domiciano
(Ribera de Folgoso, Folgoso de la Ribera)

a: 76 cm. Ø: 50 cm. l: 9 cm.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. XXII

Características externas
Atópase servindo de pé a unha cruz de madeira situada

fronte á entrada principal da ermida do Santo Cristo nas
aforas da poboación de La Ribera de Folgoso (Folgoso de
la Ribera, León). Parte inferior dun tambor, ben cilindrado,
de granito de gran groso.

Bibliografía
Barcia Merayo, Precisiones al trazado..., 33; Rabanal

Alonso - García Martínez, Epigrafía romana…, 359, nº. 329,
sen lectura en ámbolos casos.

Anotacións
Trátase, sen lugar a dúbidas, dun miliario dedicado ó

emperador Tito e ó seu irmán Domiciano como outros da
mesma vía, aínda que autores que o estudiaron con ante-
rioridade dano como unha peza anepígrafe.

Interpretación

...............................
...Rant(io) Quir(inale) Val(erio)

[Fes]to leg(ato) aug(usti) pr(o)pr(aetore).
ab Asturica m(ilia) p(assuum) XXII. .

...sendo legado propretor de augusto Caio Calpetano Rantio
Quirinal Valerio Festo. Milla 22 dende Astorga.
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517.- Tito e Domiciano
(Bembibre)

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA

a: 56 cm.  Ø: 55 cm. l: 8 cm.

Características externas
Foi achado na casa de D. Antonio Cea Cea, situada no

casco antigo da poboación leonesa de Bembibre, servindo
de base á columna dun alpendre. Actualmente atópase
exposto no Museo del Alto Bierzo, de Bembibre. Trátase
dun pequeno fragmento de miliario, de granito de gran
medio, ben cilindrado, que conserva o seu epígrafe moi
desgastado.

Bibliografía
Rabanal Alonso - García Martínez, Epigrafía romana…,

359, nº. 330, sen lectura ningunha.

Interpretación

Anotacións
Trátase, sen dúbidas, doutro miliario dedicado a Tito e ó

seu irmán Domiciano, aínda que os autores que o deron a
coñecer non chegaron a interpretalo.

.................................
[via nov]a facta ab Ast[urica]. . . . . . . . .

C(aio) Calp(etano) Rant(io) Quir(inale) V[aler]io. . . . . . . . .
[Festo leg(ato) a]ug(usti) pr(o)pr(aetore).

............................

Fíxose a via nova dende Asturica sendo legado propretor de
Augusto Caio Calpetano Rantio Quirinal Valerio Festo...
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518.- Emperador indeterminado
(Culebros, Villagatón, León)

a: 74 cm.  Ø: 35 cm. l: 8>9 cm.

Características externas
Encóntrase situado no adro da igrexa de Culebros (Villa-

gatón, León) servindo de pé a unha columna de madeira.
Tambor ben cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rabanal Alonso - García Martínez, Epigrafía romana…,

359 ss.

Interpretación

Anotacións
Debido ó estado fragmentario en que se atopa este

miliario, faltándolle a parte superior, resulta difícil atribuírllo
a un emperador determinado, crendo tratarse dun exemplar
serodio, posiblemente dun dos fillos de Constantino a teor
das titulacións expresadas. Como novidade, cómpre resal-
tar que está redactado en nominativo. Os investigadores
que o descubriron tratárono como un miliario anepígrafe.
Unha señora da aldea de Culebros informounos, ademais,
de que non hai máis dun lustro, e con motivo da remodela-
ción das rúas da aldea, enterrouse outro cilindro semellan-
te, que tamén posuía letras.

...[no]
bil{ii}i{s}im

us Caesar.

...nobilísimo César.

AB ASTURICA AUGUSTA M.P. INDETERMINADA
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Capítulo VI

A AUTÉNTICA RUTA PER LOCA MARITIMA
E A SÚA RELACIÓN COA VÍA PER LOCA MARITIMA

DO ITINERARIO DE ANTONINO

O Itinerario de Antonino dá conta dunha vía per loca maritima entre Bracara e Asturica que,
en realidade, resulta unha fraude, xa que de marítima non ten máis có tramo correspondente a dúas
mansións. Pero como queira que no seu decurso por terra se apropia de grandes sectores de camiño
que pertenceron a outras vías, imos ver se por mar leva a cabo accións semellantes. En calquera caso,
o feito en si obriga a preguntarnos pola existencia e amplitude dese suposto itinerario marítimo, en
principio prolongable, tanto para o norte como para o sur, a partir do segmento litoral aludido.
Tentaremos rastrexar, polo tanto, que hai de realidade e de ficción en dous itinerarios que, parecendo
diferentes, resultan, ó final, complementarios. 

Fig. 17. Aras-estelas do santuario de Donón (O Morrazo).
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1. A auténtica via per loca maritima

Por suposto que procedería de rexións meridionais, existindo sólidas razóns para crer que as cos-
tas atlánticas peninsulares foron frecuentemente recoñecidas por embarcacións de diversa procedencia,
xa dende época prerromana1. Pero o tramo que arestora nos interesa é o que se sitúa a setentrión da
foz do Douro e se estende ata máis aló de Brigantium, especialmente no que respecta ó seu funcio-
namento como vía marítima durante a dominación romana2. 

Trátase dunha vía que non só é parcialmente detectada nas costas mediterráneas peninsulares
próximas a Gades polo Itinerarium Maritimum3 senón tamén nas atlánticas pola vía chamada per loca
maritima entre Braga e Astorga, no sector comprendido entre Celenis e Grandimiro, isto é, a costa
da península do Barbanza, e así mesmo por outras fontes anteriores en sectores diversos do litoral
galaico. 

Partimos do axioma de que na foz do Douro, o Portus Cale das fontes tardías, existiu, por defi-
nición, un porto dende época remota. Máis arriba, na foz do Miño, subliña Estrabón que había unha
illa con dous peiraos, ós que poderían arrimarse as embarcacións que por alí pasaban4. 

Pola súa banda, Mela, na descrición que efectúa das costas do noroeste ibérico5, descrición que
delata, por si mesma, un itinerario marítimo coñecido e estable, comprende, dentro do grande entran-
te oceánico que segue ó sector costeiro Douro-Miño, tódalas rías baixas, dende a de Vigo ata a de
Arousa, inclusive, e precisa que nas súas costas se sitúa a cidade de Lambriaca, para nós de incerta loca-
lización, así como as desembocaduras dos ríos Lérez e Ulla, os cales desaugan nas rías de Pontevedra
e Arousa, respectivamente, como é sabido. Máis aló, entre o Sar e o Tambre, estenderíanse os domi-
nios dos Presamarcos. Agora ben, onde o Sar desauga, engade Mela que existía unha turris Augusti
titulo memorabilis, que loxicamente cabe identificar cun faro. Aínda máis, un pouco antes da desem-
bocadura do Tambre sitúa o Ebora portum, reductible, tal vez, á actual Ponte Nafonso ou veciñanzas.
Ou sexa, que case podemos deducir que en cada foz de río existía un porto desa ruta marítima, como
é lóxico supoñer. 

1 J. Briard, “Les relations maritimes à l´àge du bronze dans la zone atlantique française et ses annexes”, 107eme. Congrès National des Sociétés Savantes,
Brest, 1982, 9 ss.; J. M. Ramin, Le problème des Cassitérides et les sources de l´etain occidental depuis les temps protohistoriques jusq´au début de
notre ère, París, 1965; P. Fabre, “Les Grecs et la decouverte de l´Atlantique”, en L´Océan et les mers lointaines dans l´Antiquité, París, 1192, 11 ss.;
J. L. Maya, Los Castros en Asturias. Xixón, 1989, 59 ss.  e 112 ss.;  J. Naveiro López, El comercio antiguo en el NW Peninsular, A Coruña, 1991, 24,
115 ss.; L. A. García Moreno, Precedentes grecorromanos…, 237 ss.

2 Sobre tránsito mariño nas costas cantábricas durante a época romana, M. Reddé, “La navigation au large des côtes atlantiques de la Gaule a l´épo-
que romaine”, MEFRA, 91, 1, 1979, 481 ss.; J. M. Iglesias Gil, Las comunicaciones en la Cantabria Romana, Santander, 1992; M. Esteban Delgado,
El País Vasco Atlántico en Época Romana, San Sebastián, 1990; C. Fernández Ochoa - A. Morillo Cerdán, De Brigantium a Oiasso. Una aproxima-
ción a los enclaves marítimos de época romana, Madrid, 1999.

3 Wess., 487, 1 ss.

4 Estr., III, 3, 4.

5 Mela, III, 1.1.10.
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Plinio6, contrariamente ó que efectúa na costa cántabro-ástur, omite sinalar porto ningún da
costa galega. Nembargantes, a enumeración das illas de Corticata (Cortegada) e Aunios (Ons), na ría
de Arousa, así como as Siccae (Cíes) na de Vigo, demostra claramente que ía seguindo na súa descri-
ción un itinerario costeiro complementario do anterior dabondo coñecido, como xa se apuntou para
o caso de Mela. 

Pero é Ptolomeo, sobre todo7, quen remata por situar na parte cimeira da vertente atlántica gale-
ga o Porto dos Ártabros, en principio atribuíble á ría de Corcubión, inmediatamente antes do pro-
montorio Nerio, que, na nosa opinión, coincidiría co Cabo Fisterra8; e xa na costa cantábrica de
Gallaecia e despois do Promontorium Celticum9, o Porto Grande, no que se sitúa Flavium Brigantium,
epicentro esencial naquela baía, segundo demostra, dende a vertente arqueolóxica, o seu faro, chama-
do tradicionalmente Torre de Hércules, felizmente conservado aínda10. Nembargantes, dende aquí, e á
hora de enumerar outros portos do Cantábrico susceptibles de artellarse nesta mesma ruta, é preciso
recorrer, de novo, a Plinio. De leste a oeste vai mencionando o naturalista latino, na rexión dos
Cántabros, o Portus Samanum11, Portus Victoriae Iuliobrigensium, Portus Blendius e Portus
Veseiasueca. Consúmase, polo tanto, esta gran ruta atlántica difusora de mercadorías en ámbalas dúas
direccións e, sobre todo, camiño obrigado de apoio loxístico ás tropas romanas acantonadas nos lími-
tes xermánico e británico12. 

Sospeitamos, incluso, que as chamadas aras, noméense sestianas ou non, en tódolos casos coñe-
cidos dedicadas a Augusto, poderían desempeña-lo oficio de faros, no caso de que acadasen unha certa
monumentalidade, como cabe supoñer, para o caso de Are Augusti, que o Ravenate sinala como caput
viae antes de Aquis Celenis13 e inmediatamente despois de Turoqua, coincidindo posiblemente co lito-
ral arousano de Vilagarcía, ou para a Campa de Torres, en Xixón. Neste último caso as inscricións
demostran que foi un lugar onde existiron aras dedicadas a Augusto, de aspecto suficientemente monu-
mental como para que a tradición fixase o topónimo Torres, detectadas aínda arqueoloxicamente, nos

6 Plin., IV, 34, 111. 

7 Ptolm., II, 6, 3-4. 

8 Cómpre ter coidado coa descrición que da costa fan as distintas fontes, frecuentemente non coincidentes, polo que as conclusións que se obteñan
han de ser sempre moi relativas. Abonde como exemplo que, mentres Ptolomeo sitúa o porto dos Ártabros na ría de Corcubión (II, 6, 2), Mela atri-
búe ós Ártabros toda a costa setentrional ata os Ástures (Mela, III, 1, 12); iso por non falar das aras sestianas, que Mela (III, 1, 13) sitúa entre os
Ástures, Plinio (IV, 34, 111) preto da foz do Tambre e Ptolomeo (II, 6, 3) máis ó norte do Promontorio Nerio. ¿Ou é que existían en todos estes e
máis lugares, segundo parecen apuntar outros testemuños?

9 Mela, III, 1, 12; Plin. IV, 34, 11. 

10 Sobre os posibles vestixios do peirao romano da Coruña, A. Balil, “Galicia y el comercio atlántico en época romana”, Actas del Congreso Nacional
de Arqueológía. Coimbra, 1971, Zaragoza, 1972; “Restos de un puerto romano en La Coruña”, Brigantium, 1980. Acerca do faro, J. Cornide,
Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la torre llamada de Hércules situada a la entrada del puerto de La Coruña, Madrid, 1792, reed. en
Ciudad y Torre, 1996 (J. Mª. Bello, ed.); T. Hauschild, “El faro romano de La Coruña (Torre de Hércules). Problemas de su reconstrucción”, Actas
del Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo, Lugo, 1977. 

11 Amplamente, J. L. Casado Soto, “La bahía de Santander en época romana”, en J. M. Iglesias - J. A. Muñiz (eds.), Regio Cantabrorum, Santander,
1999, 185 ss. 

12 J. Remesal, La Annona militaris y la exportación del aceite bético a Germania, Madrid, 1986.

13 Rav., 308, 1. 
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seus fundamentos, en datas relativamente recentes14. Turres e Arae terían, polo tanto, unha forma seme-
llante e idéntica función, tanto cultual como utilitaria. Todas elas estarían dedicadas a Augusto (Turris
Augusti, de Mela, Ar(a)e Agusti do Ravenate, Aras que deixan o topónimo Torres no castro próximo
a Xixón e torre/faro de Brigantium dedicada posiblemente ó mesmo emperador, neste caso diviniza-
do baixo o numen de Marte), e, nos casos coñecidos, todas se situarían sobre un lugar sobranceiro,
vixiando a entrada dun porto. 

É neste percorrido, polo tanto, onde conviría enxertar unha ringleira de epígrafes votivos situa-
dos á beira desta vía de auga que percorría o litoral galaico. Estes poderían se-lo altar a Neptuno do
castro de Vista Alegre (Vilagarcía de Arousa)15 e os dedicados á mesma divindade de Padrón e A
Coruña16. Poderían, así mesmo, sumarse a este contexto as dedicatorias ós lares viais de Adro Vello (San
Vicente do Mar, O Grove), sen dúbida identificable co ‘Oroúion’ akron de Ptolomeo17, que deixaría a
súa pegada no actual topónimo O Grove18, e Catoira, dada a súa inmediatez ó litoral e o papel defen-
sivo e comercial que desempeñou na ría de Padrón ó longo dos séculos19; e, dentro deste mesmo con-
texto relixioso, poderían engadírselle-las dedicatorias do santuario galaico-romano de Donón, a punta
máis sobranceira da península do Morrazo20, dende a cal se espreita a grandiosa e feiticeira liña litoral
das rías de Vigo, Aldán e Arousa21, así como outro hipotético santuario na honra de Neptuno na illa
de Tambo, próxima a Marín, do que fala Barros Sibelo22. 

14 Xa Ambrosio de Morales afirmaba que tiñan forma de pirámides, contando unha delas con inscrición de moitas letras (cit. en Fco. J. Lomas Salmonte
“En torno a Noega y los Pésicos”, Habis, 5, 1974, 133), puntualizando o P. Risco (España Sagrada, XXXXVII, 40) que foran erixidas por Lucio Sestio.
Ceán Bermúdez, Sumario…, 200-201: “Hacia el occidente y a la corta distancia de un cuarto de legua de esta villa… sale al mar un pequeño cabo ó
promontorio que llaman Torres, tal vez por tener la figura de tales las Aras Sestianas que se habían levantado en él. De ellas hablaron Plinio y
Pomponio Mela, diciendo que se habían consagrado a Augusto, y que habían ilustrado aquellas tierras, hasta entonces poco conocidas… Estando en
Gijón su ilustre hijo don Gaspar de Jovellanos, el año de 1782, quiso averiguar el origen, situación y forma de este sepultado monumento romano.
Pero antes pasó a examinar una lápida que se decía haberse descubierto en el mismo cabo de Torres, y estaba custodiada en la capilla que tiene la
casa del conde de Peñalva en el lugar de Carrió, cerca del río Aboño, a la otra parte occidental del dicho promontorio, donde copió de su mano la
inscripción que contiene (copia o texto mutilado da dedicatoria a Augusto)… La precipitación con que tuvo que volver a Madrid le impidió hacer
por sí mismo la excavación que deseaba en el cabo de Torres, para descubrir las aras sestianas. Mas a instancia suya se ejecutó al año siguiente de
1783, y el resultado fue descubrir los cimientos de un ara que estaba rodeada de tránsitos y ánditos para el uso de los sacrificios, y cercada de pare-
des. De todo se hizo un plan topográfico con su explicación…”.

15 IRG, III, 17; HAE, 1740; G. Baños, CIRG, 301.

16 Neptuno, o Poseidón grego, foi a divindade que axitou a superficie do mar e provocou as tempestades. Nas súas mans está a sorte dos navegantes,
dos que é o padroeiro. É o deus dos mariñeiros, dos navegantes e dos pescadores (Diod., V, 64, 4; Anthol. Palat., VI, 38; Varro, De Re Rust., III, 17,
2. Cfr. F. Durrbach, “Neptunus”, en D. et S., IV-I, N-Q, 59 ss.; Graz, 1969. 

17 Ptol., II, 6, 

18 Tranoy, Galice…, mapa xeral, sitúa este accidente na península do Morrazo, concretamente na punta de Donón, cremos que sen fundamento. 

19 Recomendábase a protección dos lares cando se partía para unha viaxe e para a guerra (Plut., Merc., 865). Por iso, xa que tantas alusións existen a
estas divindades na epigrafía galaica á beira das vías terreas, non ha de estrañar que se invocase tamén ós lares viais nas viaxes mariñas (Cfr. J. A.
Hild, “Lares”, D. et S., III, L-M Graz, 1963, 944).

20 Apareceron alí unha morea de aras, máis de trinta, con preto dunha ducia delas dedicadas a Deo Lari Bero Breo, as cales fan pensar nun santuario
importante. Agora ben, a posición estrictamente marítima deste establecemento, na punta máis occidental da península do Morrazo, fai sospeitar
que se trate dun santuario relacionado con divindades mariñas ou coa navegación. O topónimo mesmo, Facho de Donón, alude ás funcións de faro,
e un faro é un portasinais luminosas para orienta-los barcos de noite. 

21 A. Rodríguez Colmenero, “Mougás y Donón: dos santuarios rurales galaico-romanos del litoral atlántico”, El Museo de Pontevedra, LI, 1997, 383 ss.,
con ampla bibliografía; “Donón, un santuario galaico-romano del extremo finisterre atlántico”, Epigrafai. Miscellanea Epigrafica in onore di Lidio
Gasperini (a cura de G. Paci), Tivoli (Roma), 2000, 849 ss. 

22 F. Barros Sibelo, Antigüedades…, 118: “…El Padre Fr. Manuel de los Ángeles asegura que en la isla de Tambo, cercana a la villa de Marín… existió un
templo dedicado a esta deidad (Neptuno), sobre cuyos restos se construyó una ermita de la que sólo quedaron ruínas”. 
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Finalmente, participa da consideración de viaria a dedicatoria a Marte Augusto do faro de
Brigantium, xa que a construcción do edificio que conmemora pertence a un elemento esencial, un
faro, da vía marítima que estamos describindo. 

En resumo, que pola beiramar atlántica de Asturia-Gallaecia, prolongable ata rexións máis afas-
tadas, existiu na época romana un itinerario marítimo dotado de mansións litorais, do que non se fan
eco explicitamente as guías de camiños da época, agás no caso de dúas mansións consecutivas que
convén enxertar, en determinado momento, nunha ruta terrestre bastante artificial, por certo. Desa
ruta terrestre e da súa relación co itinerario marítimo descrito convén adiantar algo nos parágrafos que
seguen.

Fig. 18. Torre de Hércules (gravado antigo).
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Características externas
Descuberta nas escavacións da necrópole de Adro

Vello, San Vicente (O Grove). Consérvase na Facultade de
Medicina de Santiago.

Ara de granito, reutilizada como material de construc-
ción. Arriba, foculus circular; á esquerda, unha estría, resto

da decoración orixinal. Moi desgastada e danada, faltando
parte das primeiras liñas. 

Bibliografía
Baños, CIRG, II, nº. 117, que temos pouco en conta.

Interpretación

Anotacións
Dada a inmediatez ó mar deste epígrafe e que o seu

lugar de aparición constitúe unha auténtica fisterra, sen dú-
bida o Orvion Okroterion de Ptolomeo (II, 6, 1), non queda
máis opción que incluílo no periplo marítimo que artellamos,
con fundamento abondo para iso. De tódalas maneiras, as
limitacións impostas polo descubridor ós que por primeira
vez a publicaron impediron un exame directo do epígrafe.
Por iso, pouco máis pode deducirse ca que se atopa dedi-
cada ós lares viais. 

519.- Lares viais
(Adro Vello, San Vicente do Mar, O Grove)

L(aribus) · V(ialibus)
d(e) · s(ua) [p(ecunia)]

A(pius)? L( )? C( )?
v(otum) · p(romisum) s(olvit)

Apio L? C? cumpriu co voto prometido ós lares viais.

43 x 19 x 14 cm. l: 4>6 cm.

Características externas
Atopouse en 1940 ó pé do Castro de Vistalegre ó facer

un desmonte para o porto de Vilagarcía. Fragmentada en
dúas metades, consérvase no Museo de Pontevedra.

Bibliografía
IRG, III, 17; ILER, 294; HAE, 1740; AE, 1970; Bouza

Brey, BCMOr, 12, 1939, 201; Filgueira-García Alén, Carta…,
66; Bouza Brey, BRAG, 25, 1953, 435; G. Baños, CIRG,
301, coa interpretación correcta na fórmula de consagra-
ción.

124 x 22 x 35 cm.  l: 7>9.5 cm.

520.- Neptuno
(Vilagarcía de Arousa)
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Interpretación

Anotacións
As vacilacións entre os epigrafistas móvense arredor do

nomen do dedicante; Celius (IRG), Cela (ILER), Celius

(AE). Optamos por Q(uintius), non Quintus, xa que se trata
dun nomem, Cassius (meramente hipotético). Para o noso
obxectivo, o importante é a inmediatez ó mar do presente
epígrafe, relacionado, ademais, cun castro mariñeiro.

Folgámonos en coincidir, no carácter viaxeiro de
Neptuno neste caso, co parecer de Bouza Brey no mesmo
senso ó afirmar que o castro á beira do cal apareceu a ara
“ya en el siglo X tenía en su recinto un templo dedicado a
San Cristóbal… que hace pensar en que este culto fue el
sucesor de aquel otro romano… entre los romanos
Hércules ha sido considerado por veces como otro Mercurio
protector del comercio y de los viajes…” (cit., 202).

Nep
tun(o)

sacrum
Q(uintius?) C(assius)?

e(x) v(oto). .
l(ibens) p(osuit)

Quintio Casio dedicoulle, ledo, este altar a Neptuno.

Características externas
Atopada nas Torres do Oeste (Catoira) e entregada en

1948 por L. Menéndez Pidal ó Museo de Pontevedra, onde
se conserva.

Fragmento de ara votiva de granito con cornixa corrida
por tódolos lados e decorada na fronte con tres arcos, dos

cales só o central está completo, e dúas molduras que con-
tinúan ós lados, mentres que por detrás aparece lisa.
Campo epigráfico moi deteriorado.

Bibliografía
IRG, III, nº. 25; CIRG, II, nº. 109.

Interpretación

Anotacións
A inscrición posúe o campo epigráfico moi danado, polo

que resulta, incluso, problemático o de vialibus da segunda
liña. A súa situación estrictamente marítima inclínanos a
situala como un elo máis da ruta que estamos a describir. A
súa presencia aquí vén a demostrar que a importancia que
Catoira, e concretamente as Turres Honesti, acadaron na
Idade Media víñalles xa de lonxe. 

521.- Lares viais
(Catoira)

[L]aribus
[V]ialibus
Marcu[s]. .
----------

Marco dedicou este altar ós lares viais…

47 x 26 x 21 cm.  l: 4,5>5 cm.
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Características externas
Epígrafe con longa historiografía relacionada co culto

xacobeo.

Consérvase debaixo do altar maior da igrexa de
Santiago, en Padrón. Medidas extraordinarias para o que
acostuman ter estes monumentos.

Bibliografía
Recóllese no CIL, II, 2540, e de maneira máis completa

en G. Pereira, CIRG, I, 49, quen propón para dedicantes os
For(o)i(ri)e(n)ses, fronte ós Catorienses de L. Ferreiro ou ós
Orieses de Fernández Guerra.

Interpretación

Anotacións
O posible etnónimo corienses, que derivaría do topóni-

mo Cores, en Ponteceso, e tamén onde o mar, non é des-
coñecido, como se comproba na comarca arredor. Podería
tratarse dos habitantes dun castellum que ofrecerían esta
dedicatoria nun santuario de Neptuno. E lemos corienses
porque se adiviña un C ó comezo da palabra. Interpretar
For(o) I(ri)e(n)ses ou mesmo Catorienses parécenos moi
forzado á vista do texto que se conserva.

Como no caso anterior e no seguinte, é de subliña-la
extraordinaria altura que acadan os altares dedicados a
Neptuno, en tódolos casos máis dun metro.

Nept.
[u]no
Cori.

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

Os Corienses dedicaron, á súa custa, este altar a Neptuno.

522.-  Neptuno
(Padrón)

167 x 75 x 75 cm.  l: 9>12 cm.
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Características externas
Trátase dunha das tres aras de carácter semioficial acha-

das, no seu día, dentro da igrexa parroquial de Santiago (A
Coruña). Consérvase en bo estado pese a algunha amola-
dura sen importancia. Remate da fórmula epigráfica sobre
unha escocia do basamento.

Bibliografía
EE, VIII, 523, nº. 309 (segundo copia de Martínez Salazar);

IRG, I, sup. 12; HAE, 1705; AE, 1973, 291; P. Le Roux-A.
Tranoy, CEG, 28, 1973, 226; G. Pereira, CIRG, 29, nº. 3.

Interpretación

Anotacións
É a versión de Le Roux-Tranoy a que máis nos satisfai

agás no segmento Caesarian(i) s(ervus). Na nosa opinión
hai que supoñer un nexo nu na última letra da sétima liña,
para ler Caesarianus xuntándolle o primeiro s da liña
seguinte. Caesarianus é, de tódalas formas, un cognomen
de liberto, como o é no caso doutra inscrición de Aquae
Flaviae, tamén con nomen grego, Gelasius (A. Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae…, 118). Glauco non sería, pois,
un escravo, como defenden tódolos interpretes que nos
precederon, senón un liberto, a diferencia do Reginus
Verna que lle dedica a Marco Aurelio e Lucio Vero os pedes-
tais de estatua que apareceron xunto coa presente inscri-
ción (Bibliografía en G. Pereira, CIRG, 31 e 55, nº. 4 e 5).
Non hai dúbida de que estes membros da familia Caesaris
estaban en relación coas finanzas, cos tributos imperiais
que se exportarían polo porto de Brigantium. A consagra-
ción a unha divindade mariña tería, sen dúbida, que ver con
estas viaxes por mar, e por tanto coa ruta mariña que trata-
mos de determinar.

Neptuno
sacru[m]
pro salute

augustor(um)
nostror(um)

Glaucus
Caesarianu
s titulu[m]

ex voto [p(osuit)]

Glauco Cesariano puxo esta dedicatoria a Neptuno pola saúde
dos nosos augustos.

523.-  Neptuno
(A Coruña)

94 x 50 x  26 cm.  l: 4>5 cm.

(

(
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Características externas
“Separada unos 10,40 m de la Torre, en dirección sur,

yendo hacía La Coruña, se encuentra una roca de 1,50 por
3 m. Y con una inclinación de 40°, que actualmente está
protegida por una casilla de 2 por 4 m. Labrado en la super-
ficie de la roca, que no es lisa, se encuentra un rectángulo
plano de 64 por 106 cm, rehundido unos 2 ó 3 cm, que en
renglones de 4,5 cm contiene la siguiente inscripción”
(Hutter, cit. infra).

Bibliografía
E. Flórez, España Sagrada, XIX, Madrid, 1765, 13 ss.;

J. Cornide Saavedra, Investigación sobre la fundación y
fábrica de la torre llamada de Hércules, A Coruña, 1792;
Hübner, CIL, II, 2559 = 5639 cunha interpretación correcta
na súa totalidade; Dessau, ILS, 2, 7728; Hutter, El Faro
Romano de La Coruña, A Coruña, 1991 (trad. ó castelán do
seu traballo Der römische Leuchturm von La Coruña.
Mainz am Rhein, 1973); Th. Hauschild, “El Faro Romano
de La Coruña (Torre de Hércules). Problemas de su
reconstrucción, “Actas del Bimilenano de la Fundación de

Lugo. Lugo, 1976, 131 ss.; A. Tranoy, La Galice Romaine,
París, 1981, 55 ss.; P. Le Roux, “Le Phare, l`architecte et le
Saldat: l`inscription rupestre de La Corogne (CIL, II, 2559)”.
Miscellanea Greca e Romana, XV. Studi publicati dall’insti-
tuto italiano per la Storia antica, Roma, 1990, 133 ss.; A.
Rodríguez Colmenero, Corpus-Catálogo de Inscripciones
rupestres del cuadrante noroccidental de la Península
Ibérica, Sada, 1993, 96 ss.; Saxa Scripta (Inscripciones en
Roca), Sada, 1995.

Interpretación

Anotacións
Contra a opinión dalgúns, sostemos que o que aquí se

conmemora é a construcción do faro; doutro xeito a pre-
sencia dun arquitecto como dedicante do altar explicaríase
mal. Pero ¿cando? Hübner era da opinión de que foi a
comezos do século segundo cando se construíu a obra, o
que coincidiría, máis ou menos, coa promoción flavia da
cidade. Nembargantes, non se desbota unha construcción
máis temperá xa que o epíteto de “augusto” áchase asimi-
lado ó emperador reinante. Daquela, “sí sería coherente a
inscrición se torre e epígrafe puidesen retrotraerse ós pri-
meiros anos da era, cando, como sabemos por outros tes-
temuños textuais e epigráficos, íanse sementando de dedi-
catorias augustas tódalas fisterras atlánticas acabadas de
conquistar” (Rodríguez Colmenero, cit. en bibliografía). Non
pretendemos pronunciarnos definitivamente sobre a cues-
tión pero non achamos desacertado ver nesta dedicatoria a
construcción dun faro que sería, ó mesmo tempo, turris
sacra. Nese caso, o intre post Bellum Cantabrum sería o
máis axeitado, pois non se esqueza que o epígrafe está
dedicado ó deus da guerra.

Marti
Aug(usto) sac(rum)

G(aius) Sevius
Lupus

architectus
aeminiensis

lusitanus ex v(oto)

O arquitecto lusitano, Gaio Sevio Lupo, realizou esta dedicato-
ria a Marte Augusto.

524.- Inscrición fundacional
da Torre de Hércules

(A Coruña)

100 x 63 cm.  l: 6>13 cm.
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2. A vía XX do Itinerario de Antonino, coñecida como per loca maritima

Como acaba de indicarse, percíbese con claridade que a calzada XX do Itinerario de Antonino,
impropiamente chamada via per loca maritima, é unha ruta amañada con anacos doutras, tanto terres-
tres como marítimas, unha práctica bastante frecuente na antigüidade23. No tramo inicial, Bracara-Aquis
Celenis, non sairía da primeira das cidades á procura da banda litoral, en Cale ou proximidades, para
percorrer cara ó norte a costa, recalando nos portos mansionarios, en boa medida coincidentes coas
foces dos ríos importantes24, e medindo as súas distancias en estadios como é lóxico que faría a autén-
tica vía per loca maritima; polo contrario, adoptaría a máis doada solución de apropiarse, para o seu
percorrido do primeiro gran tramo terrestre, ata Celenis, da vía XIX. É só a partir de aquí que toma-
ría da verdadeira ruta per loca maritima, que deixamos insinuada neste primeiro apartado, o anaco que
rodea a península do Barbanza, tocando os portos-mansións de Vicus Spacorum e Ad duas Pontes, no
cal as distancias mediríanse en estadios, como era de lei nas vías de auga marítimas. Deberíase a só este
feito que se denominase impropiamente así, “per loca maritima”, toda ela. Nembargantes, a partir de
Grandimiro, posiblemente Brandomil, apropiaríase, de novo, do tramo dunha vía terrestre litoral que
discorrería dende Iria Flavia ata Brigantium, coincida ou non coa que López Ferreiro explicita25, á que
cómpre atribuírlle a ara ós lares viais e mailos miliarios de Brandomil, do mesmo xeito que os de Santa
Comba e Laracha. Trataríase da vía terrestre que o Anónimo de Ravena detalla para este sector26, pres-
cindindo, nesta ocasión, non sabemos por que razóns, do tramo marítimo adoitado polo seu antece-
sor, o Itinerario de Antonino. Por outra banda, o sector Flavium Brigantium-Lucus tomaríao posible-
mente dun trazado oficial existente entre a capital de convento e a súa cidade portuaria máis próxi-
ma, que, ó noso entender, discorrería á beira do campamento de Cidadela, Castra Cohortis I
Celtiberorum, e do miliario de Friol, recentemente descuberto, que conta as millas a Luco Augusti,
como é normal nos itinerarios de carácter público. 

Deste xeito, a vía, en sentido inverso ó do seu trazado, sairía de Brigantium cara a Cambre, para
proseguir por Cos, Abegondo, Cesuras, Curtis, Cidadela, As Cruces, Friol e Lugo. Nembargantes, á
hora de contabiliza-las mansións entre Brigantium e Lucus, unicamente menciona Caranico, distribu-
índo os case cen quilómetros reais existentes en só dous lotes: 17 millas entre Brigantium e Caranico,
e 18 entre Caranico e Lucus Augusti, o cal non resulta verosímil. Sen dúbida o autor do itinerario omi-
tiu o traxecto dunha das mansións, posiblemente o de Castra Cohortis (Curtis), cunhas 25 millas de
distancia a ela atribuíbles, nas veciñanzas da cal se asentaba a unidade militar devandita e onde, por
lóxica, tería que existir unha mansión, como acontece noutros casos coñecidos de unidades militares,
os máis próximos en Aquis Querquennis e Petavonium, nas vías XVIII e XVII, respectivamente.
Recorrer, para solucionar estes desfasamentos, a identificar Brigantium ou Brigantia con Cidadela,

23 J. M. Iglesias Gil, Intercambio de bienes en el Cantábrico Oriental en el Alto Imperio Romano, Santander, 1994, 37 ss., afirmando que na antigüi-
dade os itinerarios son frecuentemente mixtos. 

24 Sobre a navegabilidade dos ríos nos seus tramos inferiores, sobre todo, A. García y Bellido, “La navegabilidad de los ríos de la península ibérica en
la antigüedad”, Investigación y Progreso, 16, 1945, 115 ss. 

25 A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago, 1898, 267 ss.
26 Rav., 308, 2 ss. 
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como recentemente se intentou27, parécenos unha solución desesperada porque a Brigantia da Notitia
Dignitatum28, dende a que se traslada a Iuliobriga a Cohors I Celtiberorum, ha de entenderse, ou como
Flavium Brigantium, tal vez guarnecida por aquela unidade dende as invasións do século III e ante o
perigo de ataques polo litoral, como acontecería máis tarde, no século V29, e iso levaríanos a ter que
buscar un novo asentamento desta unidade nos arredores da Coruña, ou como que a cohorte en cues-
tión se asentaba no territorio da civitas da que era caput Flavium Brigantium, que neste caso com-
prendería verosimilmente o ámbito de Cidadela30 dentro dos seus dominios. De calquera maneira, e
como xa se indicou, entre Lucus Augusti e Brigantium existiu unha verdadeira vía oficial feita ad hoc,
como o demostra o miliario de Friol dedicado a Macrino e Diadumediano, o cal conta as millas a
Luco Augusti, como, en xeral, fan os das rutas principais. 

Dende Lucus Augusti ata Asturica o compilador atribúe, novamente, a esta vía o trazado da XIX,
sen que poida dicir que é diferente só polo feito de que non se mencione Interamnium Flavium no
seu decurso31. Nembargantes o trazado lóxico e natural desta ruta, dende Brigantium, sería que, pasa-
da Lucus, cruzase cara ás inmediacións de Dactonium, segundo aconsellan as Taboíñas de Barro de
Lépido32 e confirma o miliario anepígrafe de Sarria (nº. 535), para proseguir despois ata Foro, perco-
rrer seguidamente, coa XVIII, un pequeno tramo común, e cruza-lo Sil nos Pontóns (así se chama, non
Pontóriga), Sobradelo de Valdeorras, avanzando despois cara ás Médulas, para achegarse ata Asturica
por Foncebadón. 

Velaí, polo tanto, o panorama resultante desta vía XX, feita dos anacos que, coidamos, no
momento da redacción desta parte do itinerario se achaban máis transitables, fronte a outros que posi-
blemente non o eran, en datas bastante serodias, e a súa relación coa verdadeira via per loca maritima. 

27 R. Mª. Franco Maside, “Lares viales na provincia da Coruña”, Gallaecia, 21, 2002, 215 ss. 

28 Not. Dig. Occ., XXVI e VII, 135 ss. Tamén J. Arce, El último siglo de la España Romana: 284-409, Madrid, 1982, 65 ss. 

29 Hyd., Chron…, CCCVIII, XXI, a propósito do desembarco dos Hérulos na costa lucense, que tamén comprendía, daquela, Brigantium. 

30 Solución perfectamente viable atendendo ó territorio que podería abranguer unha civitas, no caso dos Copori dende Lucus Augusti ata Iria, polo
menos (Ptolom., II, 6, 23). 

31 A identidade do número de millas, 50, demostra que tal omisión é unha de tantas como acostuma. O mesmo acontece, non sabemos por que razón,
coa vía XVIII, que tamén identifica a esta altura co mesmo trazado. 

32 II, 5 ss., segundo Roldán, Itineraria…, 164. 
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As mansións da vía per loca maritima, segundo O. Cuntz, Itineraria…, 66.

Item per loca maritima a
Bracara Asturicam usque:

Aquis Celenis
ıııııııı

Vico Spacorum
ıııııııı

Ad duas Pontes
ıııııııı

Glandimiro
ıııııııı

Atricondo
ıııııııı

Brigantium
ıııııııı

Caranico
ıııııııı

Luco Augusti
ıııııııı

Timalino
ıııııııı

Ponte Neviae
ıııııııı

Uttaris
ıııııııı

Bergidum
ıııııııı

Asturica

m.p. CLXV

Stadia CXCV

Stadia CL

Stadia CLXXX

m.p. XXII (L, X)

m.p. XXX

m.p. XVIII

m.p. XVII

m.p. XXII

m.p. XII

m.p. XX

m.p. XVI

m.p. L
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Características externas
Achado en 1984, formando parte do muro de cerramen-

to do adro da desaparecida igrexa parroquial de S. Pedro
de Santa Comba. Na actualidade, atópase fincado no xar-
dín dianteiro da Casa da Cultura daquela mesma poboa-
ción.

Monolito granítico con intrusións de xisto. Amosa forma
oblonga, con dúas caras redondeadas e outras dúas practi-
camente planas, unha das cales foi utilizada para campo
epigráfico. As letras son de mala factura e pouca profundi-
dade, o cal, unido á mala calidade do soporte, volve difícil a
lectura do epígrafe.

Bibliografía
Caamaño-Naveiro, Aportaciones…, 208-209; Caamaño,

Los miliarios…, 410-411.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Galerio e datado entre o 305 e o 311 d.C.

Na parte inferior, á dereita, detéctase unha especie de
estrela de seis puntas seguida das siglas LQ. Non coñece-
mos que poden significar, agás que relacionémo-la estrela
cos dióscuros e as súas viaxes. Podería tamén tratarse das
siglas do dedicante, precedidas do seu anagrama particular,
a semellanza do que ocorre con outros miliarios das mes-
mas datas atribuíbles á via nova (nº. 302). É moi posible
que o miliario sexa dedicado por un possesor chamado
L(icinius) Q(uadratus) ou algo semellante, feito non insólito
ó longo do presente corpus (nos. 306, 375, etc.).

a: 170 cm. Ø: 40>45 cm.
l: 5>8 cm. Imp(eratori) c(aesari). . .

G(alerio) Val(erio).
Maxi
mia.
no

p(io) f(elici) a
ug(usto)

L(icinius) Q(uadratus)

Dedicado ó emperador césar, Galerio Valerio Maximiano, pío,
feliz, augusto, por L(icinius) Q(uadratus)?

525.- Galerio
(Santa Comba)

(

(
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526.- Anepígrafe
(Brandomil)

Características externas
Exhumado en Brandomil, ó efectuarse unhas reformas

na casa do médico D. Francisco Vidal Oreiro. Actualmente
consérvase no xardín da casa do seu dono.

Bloque cilíndrico de granito de gran fino, con claras mos-
tras de ter sido mutilado para a súa reutilización como
xamba dunha cancela. Non se observan índicios de letras.

Bibliografía
Caamaño-Naveiro, Aportaciones…, 207-224.

Anotacións
A aparición deste exemplar obriga, en teoría, a que a

ruta que balizaba alongase o seu percorrido ata Brandomil,
xa que a existencia dun miliario, aínda que anepígrafe, é un
dos criterios de máis peso para a determinación dunha anti-
ga calzada.

a: 170 cm. Ø: 34>40 cm.

527.- Anepígrafe
(Brandomil)

Características externas
Posible miliario descuberto durante a reconstrucción da

ponte de Brandomil, sobre o río Xallas, trala súa destruc-
ción parcial por unha chea a comezos da década dos
noventa do século XX. Na actualidade atópase fincado na
parte superior da ponte e no inicio dela.

Fragmento de fuste, de pequeno tamaño, de granito de
gran groso. Sen indicios de letras.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Se atendemos ó escaso diámetro do cilindro, podería ser

confundido co fuste dunha columna calquera. Sen embargo,
o aspecto pouco pulido da superficie, o lugar do achado e o
feito de tratarse dun cilindro fragmentado suxire a posibilida-
de de que se trate dun miliario tardío.

a: 56 cm.  Ø: 30 cm.
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528.- Lares viais
(Brandomil, Zas)

Características externas
Descuberta pouco antes de 1885, cando se encontraba

reutilizada 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, con tal motivo, no Museo da Catedral de Santiago,
onde se conserva.

Ara votiva de granito, con base moi deteriorada e unha
basta cornixa formada por dúas molduras perimetrais.
Arriba, foculus circular entre dous acroterios ben marcados.
A primeira liña do texto áchase bastante desgastada pero
aínda se pode reconstruír sen dificultades. 

Bibliografía
Fita, Inscripciones inéditas…, 433, con lectura de López

Ferreiro, CIL, II, 5634; Bouza Brey, Nuevos epígrafes…,
197; IRG, I, nº. 6; ILER, 5800; CIRG, I, nº. 41.

Interpretación

Anotacións
Se Brandomil é Grandimiro, a célebre mansión desta

polifacética vía XX, compréndese a presencia no lugar des-
ta ara.

Por outra parte, a proba de que os tres foculi non cons-
titúen sempre un argumento definitivo consiste en que este
altar non posúe máis que un.

Laribus.
[V]ialibus

Denton
ius Vere
cundus

v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo)

Dentonio Vercundo cumpriu o seu voto ós lares viais de boa
vontade.

81 x 28>34 x 13 cm. l: 4>5 cm.
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529.- Decencio
(Vilaño, Laracha)

a: 147 cm. Ø: 27>30 cm.
l: 5>8 cm.

Características externas
Descuberto en 1985, no decurso das obras de restaura-

ción da igrexa parroquial de Santiago de Vilaño (Laracha, A
Coruña) e reutilizado na parte superior do lintel da porta de
acceso á sancristía. Na actualidade atópase dentro da casa
rectoral.

Cilindro granítico de gran fino, alterado na superficie
mediante labra causante de que teña unha cara circular e
tres rectas; mutilación que afecta ó epígrafe, do que só se
conserva o sector terminal das liñas.

Bibliografía
Caamaño-Naveiro, Aportaciones…, 204-227; Caamaño,

Los miliarios…, 416. A súa lectura é [B(ono)] r(ei) p(ublicae)
n(ato) / [Magn]no / [Dece]ntio / [Piiss]imo / [et flo]re/ [ntissi-
mo] …ei… / m(illia) [p(assuum).

Interpretación

Anotacións
Trátase efectivamente dun miliario de Decencio, pero

non coa fórmula que ata o de agora viñan defendendo os
seus descubridores, xa que as siglas do comezo poden
interpretarse Imp(eratori) caes(ari) pero xamais p(ublicae)
r(ei) n(ato), forzando algúns rexistros da lóxica epigráfica.
Datado entre o 350 e o 353 d.C.

Quedamos coas ganas de saber dende onde contaba as
millas, isto é, de saber cal era o caput viae.

[Im]p(eratori) ca[es(ari).
Mag]no

[Dece]ntio.
[nobiliss]imo

[flo]re[ntissimoque caesari
b(ono) r]ei [p(ubicae) n(ato)]

m(illia) [p(assum)]

Dedicado ó nobilísimo e florentísimo césar emperador e prínci-
pe Magno Decencio, nado para o ben da república, milla…
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Características externas
Descuberto en 1995, na la-

deira setentrional do monte
Lodoso, servindo de marco de
límite das parroquias de Friol,
Devesa e Guldriz, pertencen-
tes ó concello de Friol (Lugo).

Estaba fincado en posición invertida, polo que, no momen-
to da súa localización, só se lía a última liña, a que fai refe-
rencia á distancia en millas. Na actualidade atópase depo-
sitado no Museo Provincial de Lugo.

Miliario de granito de gran groso, moi mutilado, xa que
presenta tres caras rectas e unha cilíndrica, consecuencia
dunha reutilización anterior á que posuía como marco ter-
minal, posiblemente a de ter servido como xamba dunha
porta. Vestixios de toco cuadrangular na súa base. A inscri-
ción aparece cortada polos dous lados, amosando as letras
unha gravación coidada e profunda que permite a súa
doada lectura, que se desenvolve en nove liñas consecuti-
vas.

Bibliografía
Caamaño et alii, El miliario…, 9-18, atribuíndollo ó em-

perador Heliogábalo. 

Interpretación

Anotacións
Dedicado ó emperador Macrino e ó seu fillo Diadumeniano,

sobre o cal se efectuou unha damnatio memoriae a semellan-
za do miliario de Gallegos del Campo (Zamora) pertencente á
vía XVII. Datado no ano 217 d.C.

Sinala a distancia a Lugo, pero aparece nesgada, léndo-
se XI[…], o cal, en teoría, permite facer cábalas ata a cifra
XIX.

530.- Macrino e Diadumeniano
(Friol)

a: 240 cm. Ø: 55 cm. l: 6>7 cm.

[Imperatori caes]ari · Marco O[pellio.
Severo Macrino] · pio · felici · aug(usto)

[pontifici maxim]o trib(unicia) · potes[t(ate) I co(n)s(uli)
patri patr]iae pro[consuli et]

[Marco Opellio Antonino
Diadumeniano nob(ilissimo)

caes(ari)] pri(n)cipi · i[uventutis]
A Luco Au[g(usti)]

m(ilia) p(assuum) XI[...]

Dedicado ó césar emperador Marco Opellio Severo Macrino, pío,
feliz, augusto, sendo pontífice máximo, pai da patia e procónsul,
ademais de esempeña-la tribunicia potestade; e ó príncipe da
xuventude Marco Aurelio Opellio Antonino Diadumeniano,
césar nobilísimo e príncipe da xuventude. XI? millas a Lugo.
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Características externas
Altar votivo atopado en 1802 nun muro da casa de don

J. M. de Vila, na Rúa Nova, durante uns traballos de cons-
trucción preto da muralla. Na actualidade consérvase no
Museo Provincial de Lugo.

Monumento de granito, con cornixa con molduras, que
presenta na súa parte superior un pequeno frontón en resal-
te  decorado cun crecente luar volto cara a riba. Na cara cul-
minante, foculus en relevo. Os acroterios desapareceron.
Tamén conserva a base. Na metade inferior fractura en dia-
gonal, afectando á metade do campo epigráfico, que se
desenvolve en sete liñas.

Bibliografía
CIL, II, 2572; IRG, I, nº. 11; ILER, 593; Le Roux-Tranoy,

Notes…, 228-230; AE, 1973, 293; IRPLu, nº. 22.

Interpretación

Anotacións
Como veremos a continuación, en Lugo existía proba-

blemente un edículo dedicado ós deuses dos camiños co-
ñecidos baixo unha versión indíxena: lucobi, ós que se lles
dedican unha serie de altares.

Pola aparición desta ara, sen embargo, sabiamos que
debería existir outro recinto sacro dedicado na cidade ós
deuses dos camiños na versión romana, como sucedeu en
Bracara. Dende logo, non se pode dicir que os dous dedi-
cantes, ambos centurións de cadansúa lexión, non fosen
auténticos vagabundos polos camiños do Imperio; de aí a
presente dedicatoria.

531.- Lares viais
(Lugo)

107 x 47 x 27 cm. l: 3>6 cm.

Augg(ustis duobus) Sa
cru-m · Laribus

Vialib(us) · M M(arcii)
Annii · Verus
et Verianus

cc (centuriones) · l[e]gg(ionum duarum) · pa
ter et filius

ex voto

Marco Annio Vero e Marco Annio Veriano, centurións de cadan-
súa lexión, pai e fillo, consagraron este altar ós dous Augustos e
ós lares viais, en cumprimento dun voto.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

610

Características externas
Ara exhumada na escavación arqueolóxica efectuada no

terreo nº. 8 da rúa Montevideo da cidade de Lugo, levada a
cabo polo noso colega de grupo e arqueólogo, D. Enrique
González Fernández, no ano dous mil. Na actualidade ató-
pase depositada no Museo Provincial de Lugo.

Pequeno altar enteiro de granito, que presenta cornixa
con molduras con foculus circular, refundido sobre cartela
cuadrangular en resalte na súa parte superior. Tamén ofre-
ce molduras na base. O epígrafe desenvólvese en cinco
liñas, bastante afectadas polas esmoucas, circunstancia
que dificulta moito a súa interpretación. 

Bibliografía
González Fernández-Rodríguez Colmenero, Dos hallaz-

gos…, 243-247, lectura que facemos propia.

Interpretación

Anotacións
Ara descuberta nun contexto arqueolóxico que hai que

relacionar cun edículo de carácter relixioso dedicado ós
lares lucovos, posible interpretación indíxena dos lares viais,
no que aparecen aras, cerámica e elementos metálicos de
bronce de carácter cultual.  

Este edículo situaríase durante a época altoimperial na
entrada/saída da cidade, unha área suburbana con respecto
ó ámbito ocupado por aquela, no momento da dedicatoria. 

Lucobo
Arousa(ego)

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
Rutil[ia]
Antiania

Rutilia Antiania cumpriu o seu voto a Lugubo Arousaego, con
ánimo compracido.

532.- Lucobo Arousaego
(Lugo)

53 x 30 x 22 cm.  l: 4>5 cm.

((
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Características externas
Mesmas circunstancias de achado e conservación cás

do número anterior.

Ara de granito con cornixa moldurada e rematada entre
acroterios incipientes. Na cara culminante, disco en relevo
contendo tres foculi dispostos en triángulo. Base tamén con
molduras, pero parcialmente rota. O epígrafe desenvólvese
en cinco liñas, achándose moi afectado pola erosión, cir-
cunstancia que dificulta moito a lectura.

Bibliografía
González Fernández-Rodríguez Colmenero, Dos hallaz-

gos…, 243-247, lectura que adoptamos.

Interpretación

Anotacións
A causa de pretender asimilar estas divindades ós deu-

ses dos camiños débese a que o edículo do que formaban
parte parece dedicado, polo contexto, a divindades dese
tipo. Á parte diso, a circunstancia de posuír tres foculi inci-
de nesta mesma dirección.

Luc(ovis) · Gud
arovis

Vale[r(ius)]
Cle[m(ens)]

v(otum) l(ibens) s(olvit)

Valerio Clemente cumpriu gratamente o seu voto ós deuses
Lugobos Gudarobos.

533.- Lucovos Gudarovos
(Lugo) 

74 x 32 x 20 cm. l: 5>8: cm.

(

(
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Características externas
Mesmas circunstancias de achado cós dous números

anteriores.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación

Anotacións
A mención de [A]sturi[cam] nunha placa deste xeito só

pode conducir á conclusión de que se trataría do encabe-
zamento dun itinerario semellante ó das taboíñas de barro
do duunviro Lépido. A súa función puido ser, ou a de ter sido
utilizada como ofrenda votiva, como aconteceu cos Vasos
de Vicarelo, ou ter servido de placa para adherir a un poste
onde se marcaba o itinerario dunha ruta ou ás veces de
varias, como acontece no miliario de Tongres (A. Grenier, II,
106, citando a inscrición de Antibes, CIL, XII, 5732 como un
roteiro: “Adi, viator, si libet intus veni. Tabula est aenea quae
te cuncta perdocet”). De tódolos xeitos, o fragmentario do
achado impide máis precisións.

[A]sturi
[cam]

...a Asturica

15 x 12 x 1 cm. l: 4.5 cm.

Características externas
Atópase no lado dereito e á beira da estrada que vai de

Sarria a Monforte de Lemos, deitado no chan, pegado ó mu-
ro de peche da casa de D. Luciano Tourón, no lugar de Lama-
regueira, parroquia de Farbán, a 2,5 km de Sarria (Lugo).

Cilindro de granito de gran fino, que presenta a superfi-
cie sen pulir. Vestixios dun posible c de 7 cm.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Fito importante para afirma-la existencia desa vía que o

Itinerario de Barro anuncia, polo menos entre Lucus e
Dactonium, sinalando, polo menos, a mansión de Aquae
Quintinae.

a: 165 cm.  Ø: 40 cm. 

535.- Anepígrafe
(Lamaregueira, Sarria, Lugo)

534.- Posible itinerario
en lousa

(Lugo)



613

Capítulo VII

OS ENLACES VIARIOS
DE BRACARA CON LUSITANIA

Efectuaríanse, no que respecta ás vías oficiais, por tres arterias de comunicación, principalmen-
te, a de ab Olissipone Bracaram Augustam, que recolle o Itinerario de Antonino1, a probable de ab
Emerita Bracaram Augustam e a posible de a Bracara Ocelodurum, que parecen delata-los epígrafes via-
rios. Os estudiosos propoñen, ademais, outros enlaces, atendendo a vestixios arqueolóxicos que con-
tinúan por tramos balizados con miliarios ó sur do río Douro2; pero, dado que non contan con ins-
cricións que lle poidan ser atribuídas na ribeira setentrional deste río, asunto que sería, pola finalida-
de desta obra, o que agora nos interesaría, non os teremos en conta, nesta ocasión. 

1. A vía ab Olisipone Bracaram Augustam (XVI do I. de A.)

Prescindindo de referencias excesivamente afastadas, como serían as dos autores renacentistas, da
Ilustración e mesmo os do século XIX e primeiras décadas do XX3, imos tomar como vieiro, cara ó
obxectivo que agora pretendemos, que é o de situa-los miliarios no espacio e no tempo que lles corres-
ponde, o breve relato de Ferreira de Almeida4 e o máis demorado e científico de Vasco Gil Mantas,
lamentablemente aínda sen publicar5. 

1 Wess., 421, 1 ss. 

2 Ferreira de Almeida, Vias…, 41 ss.; Tavares Días, Tongobriga…, 322. 

3 Recollidas na súa case totalidade por Hübner nos números correspondentes do CIL, II.

4 C. A. Ferreira de Almeida, Vías medievais. Entre Douro e Minho, Porto, 1968.

5 V. Gil Soares Mantas, A rede viária romana da faixa atlântica entre Lisboa e Braga, Universidade de Coimbra, 1996.
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Como ben subliña Vasco Mantas6, aínda que a vía se inicia, no Itinerario de Antonino, en
Olisipo, ordenándose dende ese caput viae a sucesión das mansións e das distancias intermansionais,
de feito o auténtico caput viae do tramo Bracara-Cale resulta ser Bracara mesma, segundo se deduce
dun miliario in capite viae atopado na cidade conventual (nº. 536). Nembargantes, e adaptándonos á
liña descritiva, tanto do Itinerario de Antonino como da empregada por Vasco Mantas, resumiremos
o percorrido da ruta comezando en Cale, circunstancia que non vai impedir que a enumeración dos
miliarios se faga en sentido contrario, na orde en que efectivamente foron colocados dende Bracara. 

Arrincaría a vía das inmediacións da actual catedral da urbe de Porto, no Morro de Pena Ventosa,
onde se supón que se situaría Cale, saíndo da cidade, non pola Porta do Olival, como sostiña noutro
tempo Ferreira de Almeida, senón pola rúa do Almada, en dirección ó norte e ata San Mamede de
Infesta, onde apareceu un miliario de Adriano (nº. 557). Cruzaría, a continuación, o río Leça pola
Ponte de Pedra e avanzaría despois ata Pinta por un trazado, ás veces coincidente e outras paralelo, co
da estrada nacional 14. Pasaría, de seguido, por Castelo da Maia, San Pedro de Avioso, Ferronho (novo
miliario), Espinhosa e Muro, con outro miliario achado nesta última poboación, probablemente da
milla XXIII. E de Muro, seguindo a actual estrada nacional, á Peça Má, Ponte de Sedões (novos milia-
rios), Lantemil, Trofa Velha e Vale de Eirigo. Despois de Trofa Velha, os miliarios certificarían o per-
corrido da vía, ó longo do Ave, pola ponte de Lagoncinha, Bougado e Esprela. Cruzado o Ave, avan-
zaría por Santa Catarina, Estrada e Cabeçudos ata o significativo topónimo de Santiago de Antas.
Abundancia de miliarios neste último tramo, en boa medida máis ou menos desprazados, como os de
Quinta de Pereira, Quinta de Santa Catarina, Cabeçudos, Portela de Baixo e Santiago de Antas. Dende
aquí, e seguindo o curso do río Pelhe, proseguiría por Leitões, San Martinho do Vale, Cruz (miliario
da milla XII) e Cruz de Pelo, Pousada, Ribeira de Baixo e San Cosme do Vale (novo miliario de
Adriano). Continuaría por Paredes, Muro, Portela e Carreiras, onde se achou un novo cilindro.
Descendería, de seguido, por Hospital, Quebradas e Penso en dirección a Outão e Bocas. Pasaría, a
continuación, xunto da capela de Esporões, Correia e igrexa de Lomar, onde noutro tempo existía un
miliario. Despois, por Muro e Mouta, chegaría a Ponte Pedrinha, sobre o río Este, de segura ascen-
dencia romana como case tódalas que se chaman así, entrando na cidade de Braga pola actual rúa de
S. Sebastião e Largo de Paulo Orosio. 

Atendendo á abundancia de miliarios, algúns deles provistos de millas, poderiamos tentar esta-
blecer que valor de milla foi empregado neste tramo concreto, pero coidamos que iso é tarefa do seu
principal estudioso, sobre todo porque coñece profundamente a calzada dende o seu caput olisipo-
nense ata o seu finis bracarensis. De tódolos xeitos, atendendo ó número de quilómetros, 52, e ó de
millas, 35, podémonos aproximar moito, para este tramo concreto, á milla clásica de 1.480 m. 

6 Vasco Mantas, A rede…, 840 ss. 
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Mansións da vía XVI do I. de A., segundo O. Cuntz, Itineraria…, 64.

Item ab Olisippone
Bracaram Augustam

ıııııııı
Ierabriga

ıııııııı
Scallabim

ıııııııı
Sellum

ıııııııı
Conembriga

ıııııııı
Aeminio

ıııııııı
Talabrica

ıııııııı
Langobriga

ıııııııı
Calem

ıııııııı
Bragam

m.p. CCXLIIII

m.p. XXX

m.p. XXXII

m.p. XXXII

m.p. XXXIIII

m.p. X

m.p. XL

m.p. XVIII

m.p. XIII

m.p. XXXV
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MILLIARIUM IN CAPITE VIAE

536.- Adriano
(Braga)

Características externas
Miliario dado a coñecer, a mediados do século XVII, polo

arcebispo D. Rodrigo da Cunha, como procedente do muro
de peche do Colexio de S. Paulo, en Braga. Na actualidade
non se coñece o seu paradoiro.

Bibliografía
Cunha, Arcebispos…, I, 16; Argote, De antiquitatibus…,

186; Memórias…, II, 597; CIL, II, nº. 4748; Vasco Mantas, A
rede…, 411-415.

Interpretación

Anotacións
Está dedicado a Adriano, datado entre decembro do 134

d.C. e decembro do 135 d.C., período en que se desenvol-
ve o seu décimo noveno poder tribunicio.

Este miliario marcaba o comezo da vía entre Bracara
Augusta e Cale (Porto), reflectindo o total de millas existen-
tes entre ámbolos dous lugares. Emprego, pouco usado, de
in no acusativo de dirección.

Imp(eratori) · caesari
Traiano [H]adriano

aug(usto)
pontif(ici) · max(imo)

trib(unicia) · potest(ate) XIX
co(n)s(uli) · III · p(atri) · p(atriae)

a Bracara · Aug(usta)
i[n] [C]ale[m] · m(ilia) · p(assuum) · XXXV

Dedicado ó emperador césar Traxano Adriano Augusto, pontífi-
ce máximo, coa décimo novena tribunicia potestade e o consu-
lado por terceira vez, pai da patria. Dende Bracara Augusta ata
Cale, 35 millas.

A BRACARA AUGUSTA M.P. CIRCA I - II

537.- Crispo
(Lomar, Braga)

Características externas
Segundo a información proporcionada por Luis Alvares

de Figueiredo a Argote, este miliario atopábase, no primei-
ro cuarto do século XVIII, xunto á igrexa de Lomar. Na
actualidade non se coñece o seu paradoiro.

Bibliografía
Argote, Memórias…, I, 236; CIL, II, nº. 4764; Vasco

Mantas, A rede…, 408-411.

(Argote, Memórias..., II, 597)

(Argote, Memórias..., I, 236)

a. 134 d.C.



617

Capítulo VII — Corpus de inscricións viarias

Características externas
Descuberto no lugar de Carreiras,

freguesía de Santa Marinha de
Portela. Na actualidade atópase
depositado no Museu Pio XII da
cidade de Braga.

Cilindro de granito de gran me-
dio, que presenta a forma dun pequeno fuste de columna.
O seu estado de conservación é razoable, aínda que pre-
senta algún repenicado e rozaduras. En canto ó epígrafe,
mostra algún desgaste, distribuíndose en oito liñas, sen
sinal de interpunción.

Bibliografía
Santos-Le Roux-Tranoy, Inscriçoes…, 21-22; Vasco Mantas,

A rede…, 199.

Interpretación

a: 148 cm. Ø: 23>30 cm. 
l: 6>8 cm.

Interpretación Anotacións
Está dedicado a Crispo, primoxénito de Constantino,

que foi nomeado césar no 317 d.C. e executado no 326 d.C.

Atópase desprazado do seu lugar orixinal, para a súa
reutilización na igrexa de Lomar.

Correspondería ás millas I ou II do vieiro Bracara-Cale,
que pasaría non moi lonxe desta igrexa.

D(omino) n(ostro).
Flavio 
Iulio

Crispo
nob(ilissimo)

caes(ari)

Dedicado ó noso señor Flavio Xulio Crispo, césar nobilísimo

A BRACARA AUGUSTA M.P. VII

538.- Constantino II
(Carreiras, Sta. Marinha de Portela, Vila Nova de Famalicão)

Im[p](eratori).
Flavio.

Cl[a]udio.
Constan

tino
iuni
ori 

p(io) f(elici)

Dedicado ó noso señor Flavio Claudio Constantino o mozo, pío
feliz.
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Anotacións
Datado posiblemente entre o 337 e o 340 d.C., cando

Constantino II gobernou a parte occidental do Imperio.

Non presenta ningún tipo de indicación viaria, polo que
hai que consideralo honorífico. Segundo Vasco Mantas,
este miliario marcaría a milla VII dende Braga, preto da igre-
xa de Santa Marinha de Portela.

A BRACARA AUGUSTA M.P. IX

539.- Adriano
(S. Cosme do Val, Vila Nova de Famalicão)

Características externas
Miliario que segundo João de Barros foi descuberto a

principios do século XVI no val de S. Cosmado.

Vasco Mantas identifica este val co do río Pelhe, na zona
de S. Cosme, relacionándoo co topónimo de Pedra existen-
te nese lugar. Hoxe non se sabe do seu paradoiro.

Bibliografía
Barros, Antigüidades…, 142; Argote, Memórias…, II,

599; CIL, II, nº. 4867; Vasco Mantas, A rede…, 403-405.

Interpretación

Anotacións
Dedicado a Adriano, do que non sabémo-la súa datación

concreta, aínda que tendo en conta outros miliarios de Adriano
desta vía, posiblemente se poida datar entre os anos 133 e
135 d.C., que é cando desenvolve os seus 18 e 19 poderes
tribunicios.

Segundo Vasco Mantas, marcaría a milla IX dende
Braga.

Imp(eratori) · caesari · [Traiano]
[H]adriano aug(usto) ·
po(n)tif(ici) · max(imo)

.........................

Dedicado ó emperador césar, Traxano Adriano, augusto, pontífi-
ce máximo.

(Argote, Memórias..., II, 599)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XII

540.- Adriano
(Vila Nova de Famalicão)

Características externas
En opinión de Vasco Mantas, este cilindro foi probable-

mente levado para Braga no século XVI, identificándose co
que existe actualmente no Museu D. Diogo de Sousa desta
cidade (nº. 6, miliarios de Braga), xa que considera que o
miliario que Accursio rexistrou no 1527, como procedente
de Vila Nova de Famalicão (CIL, II, 4738), é o mesmo que
o propio Accursio sitúa en Braga (CIL, II, 4752), xa que
teñen a mesma lectura, agás no número de millas, pois
mentres un amosa XII o outro mostra XIII millas.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4738; Vasco Mantas, A rede…, 399-403.

(CIL, II, 4738)
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541.- Adriano
(Vila Nova de Famalicão)

A BRACARA AUGUSTA M.P. XIII

Características externas
Nos inicios do século XVI, João de Barros alude á exis-

tencia dun miliario en Vila Nova de Famalicão, concreta-
mente na casa do duque de Barcelos. Argote e, posterior-
mente, Martins Sarmento consideraron que este miliario era
o mesmo que existía na adega da casa de Domingos
Thomé de Fonseca, practicamente derrubado, xa que só se
podía ler TRAIANO. Pola contra, Hübner considerouno
como un miliario diferente (CIL, II, 4739).

Bibliografía
Barros, Antigüidades…, c. 14; Argote, Memórias…, II,

598-599; CIL, II, nº. 4737 e 4739; Sarmento, Nova Alvorada,
nº. 9, 89; Mantas, A rede…, 411-415.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Adriano que pertencía á serie da 18 ou 19

potestade tribunicia, polo tanto datado entre o 133 e o 135
d.C.

Presenta un erro en canto ó número de veces en que foi
investido emperador xa que Adriano non chegou a ser
cinco senón dúas soamente. Tradicionalmente considérase
da milla oito, pero Vasco Mantas pensa que, dado que os
restantes miliarios atopados na zona non estaban moi
afastados da vía, e tendo sido rexistrado o miliario da milla
XII tamén en Vila Nova de Famalicão (CIL, II, 4738) e o da
XIIII en Portela de Baixo (CIL, II, 4740) é factible a súa lec-
tura de VIII a XIII, o que o colocaría moi preto de Santiago
de Antas.

(Argote, Memórias..., II, 598-599)

Interpretación Anotacións
Coma noutros casos, vaise demostrando que o baliza-

mento da vía con miliarios de Adriano realizouse dentro dun
espacio cronolóxico concreto, isto é, entre o 133 e o 134 d.C.

Imp(eratori) · caesari
Traiano · Hadriano

aug(usto)
pontif(ici) · max(imo)

trib(unicia) · potes(tate) · XVIII
co(n)s(uli) · III · p(atri) · p(atriae)

a Bracara [Aug(usta)]
m(ilia) · p(assuum) · XII

Dedicado ó emperador césar Traxano Adriano, augusto, pontífice
máximo, investido coa décimo oitava tribunicia potestade, o con-
sulado por terceira vez, pai da patria. Doce millas dende Braga.

Imp(eratori) · Caesari · Traiano · 
Hadriano aug(usto) · pont(ifici) ·

max(imo) · trib(unicia) · pot(estate) · cons(uli) · III ·
imp(eratori) · V · A Braca[r]a Au[g(usta)]

m(ilia) · p(assuum) · VIII 

Ó emperador césar Traxano Adriano Augusto, pontífice máximo,
coa potestade tribunicia, cónsul por terceira vez, emperador pola
quinta vez. Oito millas dende Bracara Augusta.

a. 133 d.C.
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542.- Caracalla
(Santiago de Antas, Vila Nova de Famalicão)

Características externas
Fragmento de miliario que, cara á primeira metade do

século XVIII, se atopaba reutilizado como peaña dunha cruz
en fronte da igrexa de Santiago de Antas. Nembargantes,
durante o século XIX debeu de desaparecer, dado que non
o nomea nin Sarmento nin Capela.

Tratábase da parte inferior dun cilindro, xa que conser-
vaba as tres últimas liñas da inscrición. 

Bibliografía
Argote, Memórias…, II, 601; CIL, II, nº. 4741; Vasco

Mantas, A rede…, 392-395.

Interpretación

Anotacións
Na visita que fixemos ó lugar de Santiago de Antas loca-

lizamos un posible fragmento de miliario (foto) no muro
oeste do actual Seminario Camboniano, dunha altura de 51
cm, un diámetro abondo considerable e con claros signos
de letras, que podería ter sido parte do miliario ó que nos
estamos a referir.

Á parte deste miliario, Capela fai referencia á existencia
de dous miliarios anepígrafes no patio da residencia de
Santiago de Antas, dos cales non existen novas en data
posterior. 

[…]
[pont(ifici)] maximo

[trib(unicia) pot(estate) XVII] imp(eratori) · III · co(n)s(uli)
IIII · a · B(racara) · m(ilia) · p(assuum) [...]

...pontífice máximo, coa súa décimo sétima potestade tribunicia,
emperador por terceira vez e cónsul por cuarta. 
??? millas dende Bracara Augusta.

(Argote, Memórias..., II, 601)
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543.- Caracalla
(Portela de Baixo, Vila Nova de Famalicão)

Características externas
En 1724 atopábase no lugar de Portela de Baixo, embu-

tido na parede da porta da epístola da capela de Santo
Estevão, pertencente á freguesía de Santiago de Antas. En
data indeterminada foi trasladado á residencia parroquial de
Santiago de Antas, onde o viu Capela a finais do século XIX
partido lonxitudinalmente en dous anacos, reutilizado como
soporte dun alpendre. Na actualidade non se sabe o seu
paradoiro.

Bibliografía
Argote, Memórias…, II, 600; CIL, II, nº. 4740. Capela,

Miliários…, 149; Vasco Mantas, A rede…, 392-395.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Caracalla datado no 213-214 d.C.

Marca a milla catorce dende Bracara Augusta, o que,
ademais, resulta congruente coas distancias reais.

Imp(eratori) · Caes(ari) · divi · Severi · f(ilio)
divi · Marci · Antoni[ni ·] nep(oti)
divi · Antonini · Pii · pronep(oti)

divi · Hadriani · abnep(oti)
divi · Traiani · Parth(ici) · et
divi · Nerv[a]e · adnep(oti)

M(arco) · Aurelio · Antonino [p(io)] fel(ici) · aug(usto)
parth(ico) · max(imo)

britann(ico) · max(imo)
germanico · max(imo)
pontifici · max(imo)

tribuni[ci]a · pot(estate) · XVII
imp(eratori) · III · co(n)s(uli) · IIII · p(atri) · p(atriae)

a Bracara
Aug(usta) · m(ilia) · p(assuum) · XIIII

Ó emperador César Marco Aurelio Antonino, pío, feliz, augus-
to, pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pon-
tífice máximo, co seu décimo sétimo poder tribunicio, empera-
dor pola terceira vez e cónsul pola cuarta, pai da patria, fillo do
divino Severo, neto do divino Marco Antonino, bisneto de
Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do divino
Trajano Pártico e do divino Nerva.
Catorce millas dende Braga.

(Argote, Memórias..., II, 600)

a. 213 d.C.
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544.- Emperador
indeterminado

(Devesa Alta, Vila Nova de Famalicão)

Características externas 
Cilindro descuberto, segundo Capela, en Devesa Alta,

freguesía de Santiago de Antas, arredor de 1880, de onde
foi trasladado para a Quinta de Pereira, na mesma fregue-
sía, foi colocado xunto ó portal de entrada. Non se coñece
o seu paradoiro.

Bibliografía
Capela,  Miliários…, 251; EE, VIII, nº. 207; Vasco Mantas,

A rede…, 385-388.

Anotacións
Segundo Capela tiña unha altura de 170 cm e un perí-

metro de 188 cm. Non é posible facer reconstrucción da lec-
tura pero por certos trazos podería tratarse dun miliario de
Caracalla.

545.- Anepígrafe
(Cabeçudos, Vila Nova de Famalicão)

Características externas
Segundo Sarmento, a finais do século XIX existía un mi-

liario preto da igrexa de Cabeçudos, reutilizado como sopor-
te da varanda dunha casa. Capela tamén menciona a exis-
tencia dun miliario anepígrafe neste mesmo lugar. Xa en data
recente, Vasco Mantas identifica unha pedra seccionada lon-
xitudinalmente e situada enriba dun muro, xunto á igrexa de
Cabeçudos, coa referida por Sarmento e Capela. Nós locali-
zámolo tirado ó pé dun camiño, pero temos algunhas dúbi-
das sobre a súa identificación.

Bibliografía
Sarmento, A vida moderna, nº. 42 (Dispersos, 336);

Capela,  Miliários…, 58; Vasco Mantas, A rede…, 383-385.

Anotacións
Parece tratarse da metade lonxitudinal dun gran cilindro.

a: 177 cm. Ø: 46 cm.
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546.- Caracalla
(Santa Catarina, Cabeçudos, Vila Nova de Famalicão)

a: 255 cm.  Ø: 75 cm.  l: 7>9 cm.

Características externas
Dado a coñecer en 1890 por Martins Sarmento como

descuberto a menos dun cuarto de legua da quinta de
Santa Catarina, na freguesía de Cabeçudos, onde na actua-
lidade se conserva, servindo de alicerce nunha casa.

Cilindro de granito de gran medio, de enormes dimen-
sións. Consérvase completo, aínda que a inscrición amosa
claros indicios de erosión, sobre todo na súa zona central e
en sentido lonxitudinal, probablemente por ter estado esa
parte á intemperie durante moito tempo.

Bibliografía
Sarmento, A vida moderna, nº. 42 (Dispersos, 336-337);

Nova alvorada, n.º 9, 89 (Dispersos, 418-419); Capela,
Miliários…, nº. 38, 151-152; EE, VIII, nº. 206; Vasco Mantas,
A rede…, nº. 33, 378-383.
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Interpretación Anotacións
Dedicado a Caracalla e datado no 213 d.C., que é cando

desenvolve o seu cuarto consulado e o seu terceiro impe-
rium.

Segundo Vasco Mantas, sinalaba a milla dezaseis dende
Bracara Augusta.

Letras gretadas e pequenas que fan a lectura incómoda.
Evidentes sinais de reutilización para prendedoiro de ani-
mais de carga.

Imp(eratori) caes(ari) · divi Severi Pii [f(ilio)]
divi · Marci · Antonini · nep(oti).

divi A[n]t[oni]ni Pi[i] pronep(oti)
divi Hadriani · abnep(oti)
divi Tr[aiani Par]t(hici) et
divi · Ne[r]v[ae] adnep(oti)

M(arco) · Aure[lio] Anton[i]no pio fel(ici) aug(usto)
part(hico) [max(imo)]

br[itan(nico) · m]ax(imo)
germ[anico] max(imo)
pont[if(ici) ma]x(imo)

tribuni[cia p]ot(estate) · XVII
imp(eratori) · [III co(n)s(uli) IIII proco(n)s(uli)]

a · Bra[cara Aug(usta)]
m(ilia) · p(assuum) · X[VI]

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo, neto do divino Marco Antonino, bisneto do divi-
no Antonino pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do divino
Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto, pártico
máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífice máxi-
mo, co seu décimo sétimo poder tribunicio, sendo ó mesmo
tempo emperador por terceira vez, cónsul pola cuarta, procónsul.
Dezaseis millas dende Bracara Augusta.

A BRACARA AUGUSTA M.P. INTER XVI ET XX

547.- Magnencio
(Lousado, Vila Nova de Famalicão)

a: 56 cm. Ø: 26>32 cm. l: 6>11 cm.

(a. 213 d.C.
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Características externas
Descuberto na igrexa de Lousado en data indetermina-

da. Na actualidade atópase depositado no Museu Pio XII da
cidade de Braga.

Trátase da parte superior dun cilindro de granito de gran
fino, ben redondeado, que presenta unha inscrición abondo
ben conservada, aínda que algunhas das letras parece que
foron regravadas.

Bibliografía
Santos, Falam…, 17 (só referencia); Santos-Le Roux-

Tranoy, Inscrições…, nº. 33, 201; Vasco Mantas, A rede…,
nº. 32, 375-378.

Interpretación

Anotacións
Miliario de Magnencio datado entre o 350 e o 353 d.C.

coa fórmula invertida, xa que os nomina imperiais preceden
neste caso ós títulos honoríficos.

D(omino) n(ostro)
victori

ac triumpha
tori semper

augusto Ma[gno. . . . .
Magnentio...]

Dedicado ó noso señor, victorioso e triunfador, sempre augusto,
Magno Magnentio.

(

548.- Tácito
(Trofa Velha, Santiago de Bougado, Trofa)

Características externas
Miliario descuberto arredor de 1875 durante o derruba-

mento da ponte sobre o río Sedões. Nembargantes, anos
máis tarde Capela non o recolle no seu catálogo, indicando
que debeu desaparecer por esas mesmas datas.

Bibliografía
CIL, II, sup. nº. 6212;  Vasco Mantas, A rede…, nº. 31,

392-395.

Interpretación

Anotacións
Lamentablemente non é posible interpreta-la palabra fi-

nal da quinta liña xa que non posuímos indicios que poi-
dan orientarnos na súa equivalencia. Sospeitamos, por
outra banda, que procede da mesma milla 21 do número
seguinte.

Imp(eratori) caes(ari) · M(arco) · Clau
dio Tacito pio

fel(ici) invicto aug(usto)
pon[tif(ici)] max(imo) trib(unicia)

potest(ate) [...]. ERVS
Cons[uli....

[restit]utor[i] orb<i>s

Dedicado ó emperador césar Marco Claudio Tácito, pío feliz,
invicto augusto, pontífice máximo, coa tribunicia potestade...,
cónsul e restaurador do universo.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXI

(CIL, II

)
a. 275/276 d.C.
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Características externas
Descuberto, xuntamen-

te co de Licinio, durante a
derruba da antiga ponte
sobre o río Sedões, lugar
de Trofa Velha, entre 1844
e 1846. Ata hai pouco
tempo atopábase situado

na entrada norte desta mesma ponte. Un de nós viuno no
ano 2000 no taller do escultor Baio, en Trofa, en fase de res-
tauración.

Miliario completo, de granito de gran fino, de sección ca-
se cuadrangular. A inscrición consérvase tamén completa,
desenvolvéndose en 13 liñas, pero a súa lectura é difícil,
dado o grao de erosión que sofre.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4742; CIL, II, sup. 6209; Capela, Miliários…,

nº. 74, 226-227; Santarem, Inscrições…, 71-72; Vasco
Mantas, A rede…, nº. 32, 375-378. 

Interpretación

Anotacións
O miliario pode ser datado no ano 337 ou 338 d.C. xa

que o texto non inclúe o epíteto honorífico de Sarmaticus,
que lle é atribuíble dende finais do ano 338 d.C.

Cremos que se trata de Constantino II, aínda que o cua-
lificativo de Iuniori non se desenvolve no texto en toda a súa
extensión. Nesta hipótese, as letras erosionadas ó comezo
da terceira liña serían os grupos Fl(avius) Cl(audius).

a: 211 cm. Ø: 44 >54 cm. l: 6>9 cm.

549.- Constantino II
(Trofa Velha, Santiago de Bougado, Trofa)

Imperatori Caesari
domino nostro

[Fl]avio Iunio(ri) Cons
tan(tin)o Maximo

victori a(c) tri[u]m
patori augusto

divi Constantini
et Valeri Ma[xi]

miani nepoti
divi Cla[ud]i

pronepoti
A Brac(ara)

m(ilia) p(assuum) XXI

Dedicado ó césar emperador augusto, noso señor, Flavio Constantino
o mozo, máximo vencedor e triunfador, (fillo) do divino Constantino,
neto de Valerio Maximiano e bisneto do divino Claudio. Vinteunha
millas dende Braga.



627

Capítulo VII — Corpus de inscricións viarias

550.- Licinio
(Trofa Velha, Santiago de Bougado, Trofa)

a: 140 cm. Ø: 54 cm. l: 6>9 cm.

Características externas
Cilindro descuberto, xuntamente co de Constante, como

consecuencia da construcción da estrada entre Braga e
Porto, durante a demolición da antiga ponte sobre o río
Sedões, lugar de Trofa Velha, entre 1844 e 1846. Ata hai
pouco tempo achábase colocado na entrada norte desta
ponte. Nós vímolo no ano 2000 no taller do escultor Baio,
en Trofa, en fase de restauración.

Miliario de granito de gran medio, ben cilindrado. O seu
estado de conservación é pésimo, con numerosos descas-
cados e cun chafrán de 5 cm de ancho que rodea toda a
superficie, ademais de presentar un burato no seu extremo
inferior. A inscrición, practicamente, desapareceu.

Bibliografía
CIL, II, sup. 6213; Capela, Miliários…, nº. 73, 221-222;

Santarem, Inscrições…, 70-71;  Vasco Mantas, A rede…,
nº. 29, 363-367.

Interpretación

Anotacións
Trátase dun máis dos miliarios da milla 21, que confirma

a fixación da devandita milla neste lugar.

Lectura do CIL, II, 6213:

D(omino) n(ostro)
imp(eratori) caes(ari)

Flavio Valerio
Licinio

Licinia[no]
aug(usto)

Dedicado ó noso señor augusto, Flavio Valerio Licinio Liciniano.



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

628

551.- Magnencio
(Trofa Velha, Santiago de Bougado, Trofa)

a: 93 cm. Ø: 30 cm. l: 9>10 cm.

Características externas
Localizado preto do lugar de Trofa Velha, freguesía de

Santiago de Bougado, en data indeterminada pero com-
prendida entre 1871 e 1888, na leira dun veciño e servindo
de soporte dunha parra. Ata hai moi pouco tempo conser-
vábase sobre o miliario de Licinio na ponte do río Sedões.
Na actualidade gárdase no Museu Municipal Abade Pedro-
sa de Santo Tirso.

Miliario de granito de forma cilíndrica imperfecta, con
numerosas esmoucas. A inscrición está moi erosionada,
froito da polución á que estivo exposta todos estes anos.

Bibliografía
Sarmento, A vida moderna, nº. 40 (Dispersos, 324-326);

CIL, II, sup. 6212; Capela, Miliários…, nº. 98, 251;  EE, VIII,
nº. 208; Santarem, Inscrições…, 70-71; Vasco  Mantas, A
rede…, nº. 29, 363-367.

Interpretación

Anotacións
Un exemplar máis dunha milla 21, abondo ben nutrida

de miliarios que a confirman como milla fixa neste lugar.

Imp(eratori) caesari d(omino) n(ostro)
Magno Magnen.

t[i]o [vi]ctori triumph. .
[atori] se[m]p[er augusto]

Dedicado ó emperador césar, noso señor, Magno Magnentio,
victorioso e triunfador, augusto perpetuo.

(
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Características
externas

A primeira nova que
existe deste miliario é
a dada por Ferreira de
Almeida en 1969, quen
di que foi recollido por

A. Cruz como procedente de preto de Peça Má, sen especifi-
ca-lo lugar concreto nin o ano do achado. Vasco Mantas non
o localizou. Na nosa visita á zona, no ano 2000, demos co
cilindro no xardín da antiga casa de A. Cruz, en Trofa Velha.

Fragmento de miliario de granito de gran medio con
aspecto de pedra informe, dadas as numerosas fallas que
ten. Obsérvanse restos de letras ó lado da inscrición de
Carino, a cal se le perfectamente.

Bibliografía
Ferreira de Almeida, Terras…, 17; Cruz, A presença…,

33 e 54; Vasco Mantas, A rede…, nº. 27, 358-359.

Interpretación

Anotacións
O que, de feito, aínda existe é a parte superior dun milia-

rio que afortunadamente conserva a inscrición. Non así a
milla debido á mala sorte na zona da fractura.

552.- Carino
(Peça Má, Alvarelhos, Trofa)

a: 84 cm. Ø: 38x44 cm. l: 8>12 cm.

Imp(eratori) [caes(ari)]
M(arco) Aurel[io]

Carin[o]
a Brac[ara]

Dedicado ó emperador césar, Marco Aurelio Carino. Dende
Braga...

A BRACARA AUGUSTA M.P. ?
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553.- Constancio II
(Peça Má, Alvarelhos, Trofa) 

a: 53 cm. Ø: 32 cm. l: 6>10 cm.

Características externas
Descuberto na década dos trinta da vixésima centuria

polo abade Sousa Maia, no lugar de Peça Má. Atópase
hoxe en día no lugar de Lantemil, na antiga casa do devan-
dito abade.

Fragmento superior de miliario de granito de gran fino,
de pequeno diámetro, pero ben cilindrado. A inscrición ató-
pase ben conservada, polo que a súa lectura é doada. 

Bibliografía
Cruz, Novos…, 210; Ferreira de Almeida, Terras…, 17;

Cruz, A presença…, 5 e 33; Vasco Mantas, A rede…, nº. 26,
356-357.

Interpretación

Anotacións
Non é frecuente o epíteto aeterno que xorde na lenda,

nin sequera na titulatura dos seus irmáns e colegas de rei-
nado. Outro feito que cómpre salientar é a nitidez do nome
do destinatario, circunstancia que non acostuma ser nor-
mal, pois confúndese frecuentemente co dos seus irmáns,
de idéntica raíz.

D(omino) n(ostro) Fl(avio) · Iu(lio)
Constan

ti ae(terno) aug(usto)

Dedicado ó noso señor Flavio Xulio Constancio, eterno augusto.
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A BRACARA AUGUSTA M.P. XXIII

554.- Adriano
(Quinta do Paiço, Alvarelhos, Trofa)

a: 113 cm. Ø: 62 cm. l: 8>10 cm.

Características externas
Non se coñece o seu lugar exacto de achado nin cando

foi descuberto. Nembargantes, non debería atoparse moi
lonxe do seu actual lugar de conservación, no xardín da
Quinta do Paiço, freguesía de Alvarelhos.

Cilindro de granito de gran fino, ben executado. Non está
completo xa que lle falta a parte inferior, o cal afectou á últi-
ma liña da inscrición. Amosa numerosas fallas e certo grao
de desgaste, cunha pequena fractura lonxitudinal, que
tamén lle afecta á inscrición; no seu cumio baleirouse un
burato circular. En canto ó epígrafe, atópase practicamente
completo, pois só lle falta a última liña, da que se ve a parte
superior, onde se achaban gravadas as millas. Sinais de
interpunción a xeito de hederae. A súa lectura é asequible,
aínda que con certa dificultade, dado que a pedra está
cuberta de liques.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4736; Capela, Miliários…, nº. 28, 132-133;

Santarém, Inscrições…, 69-70; Vasco Mantas, A rede…, nº.
25, 352-356.

Interpretación

Imp(eratori) · caesari
Traiano · Hadriano

aug(usto)
pontif(ici) · max(imo)

trib(unicia) · potest(ate) · XVIII
co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)

a · Bracara Aug(usta)
[m(ilia) · p(assuum)] X[X]III. . . .

Dedicado ó emperador césar Traxano Adriano augusto, pontí-
fice máximo, coa décimo sétima potestade tribunicia e o ter-
ceiro consulado, pai da patria. 24 millas dende Braga.

a. 133 d.C.
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Anotacións
Dedicado a Adriano, data dos anos 133-134 d.C., cando

decorría o 18 poder tribunicio deste emperador.

A milla que parece translucir sería a XXIII ou XXIV. Sor-
prende o emprego da hedera como elemento de interpun-
ción, o que resulta certamente infrecuente en inscricións via-
rias, segundo xa se comentou no caso doutro exemplar.

555.- Valerio Maximiano?
(S. Cristóvao do Muro, Trofa)

Características externas
Miliario descuberto no passal de S. Cristóvao do Muro

(Quinta de Lima, Barreto), na freguesía do mesmo nome,
indicando Capela, a finais do século XIX, que foi derruído.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4743; Capela, Miliários…, 59 (referencia da

súa desaparición); Vasco Mantas, A rede…, nº. 27, 358-359.

Interpretación

Anotacións
A reconstrucción que da lectura deste miliario facemos é

meramente hipotética, pero no estado en que se nos trans-
mitiu o texto non se pode chegar a máis. O resultado máis
transcendental consiste na confirmación da milla XXIII.

D(omino) n(ostro).
[M(arco) Aure]lio [Valerio

maxim]ian(o) in[victo.
pon]tif(ici) max(imo) [trib(unicia)] p[ot(estate)]

II co(n)s(uli) III
[a Bracara Aug(usta)] m(ilia)p(asuum) XXIII

Dedicado ó noso señor Marco Aurelio Valerio Maximiano, pío,
feliz, invicto, augusto, pontífice máximo, no seu sétimo poder
tribunicio e sendo cónsul por terceira vez, pai da patria, 23
millas (dende Braga).

a. 287 ? d.C.
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556.- Caro
(Igreja, Avioso, Maia)

a: 106 cm. Per. rexistrado 107 cm.

Características externas
Descuberto en S. Pedro de Avioso, preto do chamado

caminho do Ferronho. En data indeterminada foi trasladado
para o lugar de Espinhosa, onde actualmente se atopa a ca-
rón da capela de Santo Antonio e á beira da estrada nacio-
nal, encaixado nun muro.

Granito de gran groso, moi erosionado, que provocou a
case desaparición do epígrafe.

Bibliografía
Capela, Miliários…, nº. 99, 251; EE, VIII, nº. 205; Vasco

Mantas, A rede…, nº. 27, 358-359.

Interpretación

Anotacións
Lectura moi hipotética xa que o estudio do epígrafe non

permite maior precisión. 

[Imp(eratori) caes(ari)]
M(arco) Aur(elio) Car[o] p(io) [f(elici)]. . . . . . . . .

[inv(icto)] aug(usto) p(ontifici) m(aximo). . . . .
[trib(unicia) potest(ate)] II co(n)s(uli) [II...].. . . .

Dedicado ó emperador césar Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo, no seu segundo poder tri-
bunicio e sendo cónsul por segunda vez.

A BRACARA AUGUSTA M.P. ?

a. 282 d.C.
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Características externas
Foi reutilizado este cilindro como pedestal dun cruceiro

xunto á Quinta do Dourado, Boaventura, na Igreja Velha, fre-
guesía de S. Mamede de Infesta, de onde foi trasladado, en
data posterior a 1894, para o cemiterio parroquial, lugar no
que, despois dalgún tempo, foi desbastado para servir de
novo como base dunha cruz no centro do referido cemiterio,
concretamente no día en que M. Capela foi á súa procura.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4735; Capela, Miliários…, 58-59; Vasco Mantas,

A rede…, nº. 27, 358-359.

Interpretación

Anotacións
Segundo Vasco Mantas, correspondería á milla 32 den-

de Bracara Augusta.

Datado en 133-134 d.C., cando Adriano desempeñaba o
décimo oitavo poder tribunicio.

557.- Adriano
(S. Mamede de Infesta, Matosinhos)

Imp(eratori) · caesari
Traiano · Hadriano 

aug(usto)
pontif (ici)· max(imo)

trib(unicia) · potest(ate) · XVIII
co(n)s(uli) · III · p(atri) · p(atriae)

Dedicado ó emperador Traxano Adriano, augusto, pontífice
máximo, coa décimo oitava potestade tribunicia e o terceiro
consulado, pai da patria.

A BRACARA AUGUSTA M.P. XXXII

CIL, II

a. 133 d.C.
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2. Vía a Bracara-Tongobrigam-Emeritam Augustam?

Supón a conexión necesaria entre a capital do convento xurídico, a capital da civitas dos Bracari,
sen dúbida o castro de Briteiros, como un de nós expuxo noutra ocasión7, e Tongobriga, caput civi-
tatis dos Tongobrigenses e importante núcleo urbano, segundo se está a demostrar na actualidade8.
Pero os miliarios atopados prolóngana ata a liña do Douro e, pasado este río e a través da Serra do
Caramulo, ata Viseu e, se cadra, Emerita Augusta9. 

Ferreira de Almeida10 opina que a vía saía de Braga pola Falperra, proseguía por San Martinho
de Sande, onde se atopou un miliario de Traxano (nº. 558), e Taipas, onde pode admirarse unha ins-
crición honorífica monumental dedicada ó mesmo emperador, que, pensamos nós, non puideron eri-
xir outros que non fosen os habitantes do castro de Briteiros, que fica nas inmediacións11. De aquí ache-
garíase ata S. João da Ponte, en Guimarães, e despois, pasando ó occidente desta cidade e seguindo cara
á Estrada, Refontoura, Lixa, Figueiró e Constance, cruzaría o Tâmega en Marco de Canavezes para esca-
lar, a través de Tuias, onde apareceu un miliario de Valentiniano e Valente (nº. 559)12, ata Tongobriga,
onde se achou outro miliario dedicado a un emperador indeterminado do século IV (nº. 560)13, para
descender despois por Soalhães, novo miliario de Constantino II marcando a milla VIII (nº. 561)14, que
se conserva no Museu do Porto, Carreirinha, onde foi atopado un novo cilindro dedicado a Galieno
(nº. 562)15, gardado actualmente no Museu de Baião, ata o Douro, que cruzaría por Porto Antigo,
Ribadouro, segundo Ferreira de Alameida16, ou por Santa Marinha de Zézere, segundo Russell Cortez17

e Tavares18. Máis alá do Douro, é Russell Cortez quen con máis autoridade conduce a vía ata Viseu,
suxerindo que dende alí se prolongaría ata Emerita Augusta19. 

7 A. Rodríguez Colmenero, “Bracara Augusta en los inicios de su andadura histórica; cuatro puntualizaciones entre otras posibles”, RG, vol. 110, 2000,
103 ss.

8 L. Tavares Dias, Tongobriga, Lisboa, 1997. 

9 Para as vías da rexión de Viseu, J. Inês Vaz, A civitas de Viseu. Espaço e sociedade, Coimbra, 1997, 373 ss., mapa 4. 

10 C. A. Ferreira de Almeida, Vías medievais. Entre Douro e Minho, Porto, 1968, 40. 

11 Vide nota 7.

12 É Tranoy, Galice…, 394, quen o menciona por vez primeira, aínda que sen interpretación. 

13 Martíns Sarmento, Boletim de Architetos e Archeólogos, IV, 1883, 70; Revista Lusitania, I, 238. 

14 F. Russell Cortez, “As excavações arqueológicas do castellum da Fonte do Milho”, Anais do Istituto do Vinho do Porto, Porto, 1951, 44, atribúeo
por primeira vez ó emperador mencionado; HAE, 469. 

15 A. Pereira Monteiro, “Dois marcos miliarios”, Doutor Pedro Vitorino in memoriam, Porto, 1945; HAE, 468. 

16 Ferreira de Almeida, Vías…, 43. 

17 Russell, Excavações…, 43. 

18 Tavares da Silva, Tongobriga…, 320. 

19 Russell, Escavações…, 43 ss. 
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Características externas
Cilindro descuberto en 1885 como elemento reutilizado

dunhas escaleiras do patio da rectoral de S. Martinho de
Sande (Guimarães). Actualmente consérvase no Museu
Martins Sarmento de Guimarães.

Columna de granito de excelente calidade, coa parte
superior mutilada, mentres que unha fenda vertical causou
que a maior parte da inscrición desaparecese. As letras que
se conservan son de gran tamaño, procurando os respon-
sables do museo resaltar esa ausencia cun engadido epi-
graficamente correcto, léndose perfectamente e dando pé
para restituí-la case totalidade do texto.

Bibliografía
Sarmento, Revista de Guimarães, nº. 4, 189 (Dispersos,

312); Capela, Os miliários…, nº. 18; CIL, II, sup. nº. 6214;
Cardozo, Catálogo…, nº. 78.

Interpretación

Anotacións
Dedicado ó emperador Traxano e datado entre o 102 e o

105 d.C., anos no decurso dos cales transcorreu o seu cuar-
to poder imperial, que é o único que aparece conservado.

Posiblemente marcaría a milla dezaoito dende Braga,
nunha vía que buscaría, tal vez, Emerita Augusta a través
de Viseu. Que se trata dunha vía temperá e importante,
pese a non ser mencionada polos itinerarios coñecidos,
véno a demostra-la presente inscrición.

a: 133 cm. Ø: 42>45cm. l: 9>11 cm.

[Imp(eratori) caes(ari) Ner]
v[ae Trai]ano

a[ug(usto) ger]m(anico) · dac(ico)
p[ont(ifici m]ax(imo) · trib(unicia)
p[ot(estate) VII i]mp(eratori) IIII
c[o(n)s(uli) V] p(atri) p(atriae)

.............X]VIII

Dedicado ó emperador césar Nerva Traxano augusto, xermánico
dácico, pontífice máximo, coa oitava potestade tribunicia, o
cuarto poder imperial e o quinto consulado, pai da patria.
Dezaoito millas dende Braga.

558.- Traxano 
(S. Martinho de Sande, Guimarães)
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Características externas
Segundo Martins Sarmento, este cilindro atopábase reuti-

lizado, arredor de 1882, nunha casa contigua á igrexa de
Freixo, conservándose soamente a parte inferior. Poucos
anos despois foi mutilado por uns canteiros que destruíron a
súa inscrición, segundo os apuntamentos persoais de João de
Vasconcelos Carneiro Meneses, publicados con posteriorida-
de polo seu fillo, Manuel de Vasconcelos, en 1916. Anacos
deste miliario recuperáronse en 1992, no decurso das obras
de restauración dunha casa para a instalación nela da sede
da Escola de Arqueoloxía de Tongobriga. Na actualidade ató-
pase erguido no patio de entrada a esta escola.

Granito de gran de mediano tamaño, escachado en dous
anacos e cortado transversalmente. Non se observan indi-
cios de letras, pero si mostras de reutilización. Os únicos
vestixios do texto son transmitidos polo CIL, así como pola
bibliografía que este corpus menciona.

559.- Valentiniano e Valente
(Tuias, Marco de Canaveses)

Características externas
Descuberto en Tuias (Marco de Canaveses), moi preto

do xacemento de Tongobriga. Na nosa visita ó lugar, foi
imposible localizalo, polo que non podemos confirma-la súa
existencia.

Debe de se-lo mesmo miliario ó que se referiu en 1945
Monteiro como localizado no límite das freguesías de
Canaveses, Fornos e Tuias. Aínda que este autor non o viu,
afirma que era de granito, cilíndrico, sen letras e cunha altu-
ra de palmo e medio. Dias dá unhas medidas de 175 cm de
altura e 43 de diámetro. 

Bibliografía
Monteiro, Dous marcos…, 181 (referencia); Dias, Area

arqueológica…, 13; Tranoy, La Galice…, 394, nº. 8; Dias,
Tongobriga…, 311 e 320. 

Anotacións
Entre toda a bibliografía consultada, ninguén ofrece

unha lectura deste cilindro, só que pertence ós emperado-
res Valentiniano e Valente.

Segundo Dias, debería de estar in situ, sinalando a últi-
ma milla antes de Tongobriga. O malo deste miliario é que
se atopa perdido, non sendo posible, por tanto, poder ree-
xaminalo.

560.- Emperador indeterminado
(Freixo, Marco de Canaveses)

a: 159 cm.  Ø: 55 cm.

CIL, II
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Características externas
Cilindro do que se ten novas

por primeira vez en 1951, como
procedente da freguesía de
Soalhães (Marco de Canaveses).
Dicíase que foi reutilizado como
poste de parra pero sen determi-
na-lo seu lugar exacto de proce-
dencia. Con posterioridade, foi
levado para o Museu Soares dos
Reis de Porto, onde na actualida-
de se conserva.

Fuste de granito de gran medio, ben cilindrado, con
numerosas esmoucas e fendas que fan que a inscrición
resulte de lectura complicada.

Bibliografía
Rusell Cortez, As excavações…, 44-45 (considera que é

dalgún dos fillos de Constantino); HAE 1-3, 36, nº. 469;
Dias, Tongobriga…, 321. 

Interpretación

Anotacións
É posible que contase esas oito millas a partir do caput

viae de Tongobriga. Temos moitas reservas coa transcrición
efectuada, podendo afirmar só que se trata dun miliario atri-
buíble á dinastía constantiniana regravado sobre outro
anterior, do que se recoñecen aínda algunhas letras, como
o A inicial da cuarta liña.

Bibliografía
Sarmento, Inscricões…, t. IV, 70 (Dispersos, 177-178);

Capela, Os miliários…, nº. 84; CIL, II, sup. nº. 6210;
Vasconcelos, Apontamentos…, 324; Dias, Tongobriga…,
311 e 320. 

Interpretación

Anotacións
A través dos vestixios de inscrición conservados non

pode atribuírselle a ningún emperador concreto, xa que
serían varios os candidatos. Soamente podemos dicir que é
tardío, posiblemente do século IV.

..............
invicto 

aug(usto) · p(ontifici) · m(aximo) ·
tri(bunicia) · p(otestate) · p(atri) · p(atriae) ·

561.- Constantino II
(Soalhães, Marco de Canaveses)

a: 155 cm. Ø: 36>40 cm. 
l: 8>13 cm.

[Imp(eratori)] c(a)es(ari)
Flav(i)o [Clau]d[io
Cons{o}tan[tino].

Constan[tini Magni f(ilio)].
m(ilia)] p(assuum) VIII

Dedicado ó emperador césar Flavio Claudio Constantino, sendo
cónsul e tendo o cuarto poder tribunicio. Oito millas dende...
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562.- Galieno
(Carreirinha, Grilo, Baião)

a: 174 cm. Ø: 65 cm. l: 5>8 cm.

Características externas
Descuberto en 1930 nunha leira denominada Carreirinha,

entre os lugares de Mesquinhata e Gove (Baião), a uns 25
metros de distancia do camiño de Soalhães cara ó alto dos
Encambalados, por onde debería pasa-la vía romana. Na
actualidade atópase depositado no Museu de Baião.

Miliario de granito de gran groso, ben cilindrado. As
letras da inscrición aparecen pintadas de negro, con claros
indicios de estar repicadas.

Bibliografía
Monteiro, Dous marcos…, 180-181; Figueira, O marco…,

183-185; Rusell Cortez, As excavações…, 44-45; HAE 1-3,
36, nº. 468; Dias, Tongobriga…, 311 e 320.

Interpretación

Anotacións
Cilindro dedicado ó emperador Galieno, posiblemente

no ano 256 d.C., xa que o epíteto de xermánico adquiriuno
no 255 d.C., e no miliario non aparece o epíteto de dácico,
que recibiu no 257 d.C.

Imp(eratori) caes(ari) · Publio. . .
Licinio Valeriano.
Gallieno germa

nico invic[to] pio
felici · aug (usto)· pont(ifici)

maximo · trib(unicia) · pot(estate)
co(n)s(uli) · procons(uli) p(atri) · p(atriae)

Ó césar emperador Publio Licinio Valeriano Galieno, xermánico
invicto, pío, feliz, augusto, pontífice máximo, investido coa tri-
bunicia potestade, o consulado e o proconsulado, e sendo pai da
patria.

a. 256 d.C.
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3. Posible vía a Bracara Ocelodurum?

Viría avalada polo miliario anepígrafe de Vilamarín e, a continuación, polo que Russell sitúa en
Constantim, nas inmediacións do célebre santuario galaico-romano de Panoias, dedicado a Traxano, e
prolongaríase por ámbolos dous extremos, en primeiro lugar, cara a Bracara, polo porto de montaña
do Marão, Amarante-Felgueiras-Guimarães-Braga, e, no sentido inverso, a grandes liñas, a través de
topónimos tan suxestivos como San Martiño de Antas, Sabrosa, Alijó, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães,
Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, rumbo a Salmantica (Salamanca), unha importante
mansión da Vía da Prata dende a que podería contactar cos ramais que se estendían ata Asturica e
Emerita Augusta. O miliario de Constantim, ó estar dedicado a Traxano, delata o funcionamento
altoimperial do camiño que, por outra parte, cruzaría transversalmente a rica rexión mineira de Três
Minas e Xales, sen dúbida o Metallum Albucrarense de Plinio20. 

Ramal diferente sería o máis que probable da vía Vila Real-Miranda do Douro-Ocelodurum
(Zamora), por Mirandela, seguindo, máis ou menos, o decurso da vella estrada nacional, con restos mate-
riais de importancia nos arredores de Murça, pero sen vestixio epigráfico viario ningún. Ocelodurum
posuiría as mesmas vantaxes que Salmantica para a comunicación coas rexións orientais da península. 

20 Plin. N. H., 33, 23, 80. Sobre este tema A. Rodríguez Colmenero, Resulta factible…, 160 ss.
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Características externas
Encóntrase deitado na horta propiedade da Sra. Beatriz,

xunto á capela da Nossa Señora da Paz, na poboación de
Vila Marín (Vila Real, Portugal). Fuste completo e ben cilin-
drado de granito de gran groso, con toco para enterrar de
sección rectangular.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Trátase, sen dúbida, dun miliario que se aliñaría co

actualmente extraviado de Constantim. En sentido contra-
rio, faría parte da calzada que ascendía polas beiradas do
Marão cara a Bracara. Debémoslle ó P. João Parente, direc-
tor do Museu de Vila Real, o seu descubrimento.

a: 190 cm.  Ø: 32 cm.

564.- Traxano
(Constantim, Vila Real)

Características externas
Non se coñecen con exactitude xa que as referencias de

João de Barros resultan bastante imprecisas. O cilindro de-
sapareceu e, pese ós esforzos despregados, non foi posible
dar con el.

Bibliografía
J. de Barros, Antigüidades…, 13; CIL, II, 4797; M.

Cardozo, Correspondencia epistolar entre Emilio Hübner e

Martins Sarmento, 140 ss.; Russell Cortez, “Panoias, civi-
dade dos Lapíteas. Subsídio para o estudo dos cultos orien-
tais e da vida provincial romana na região do Douro”, Istituto
do Vinho do Porto, nº. 93, Porto, 1947, 255. 

Interpretación 

Anotacións
Podería, en principio, existi-la dúbida de se se trataría

dunha dedicatoria honorífica. Non parece, xa que Nerva vai
en nominativo. Por outra banda, a existencia de vías impor-
tantes na rexión vén avalada, entre outros factores, pola
intensa actividade mineira que se desenvolveu na rexión.

Imp(erator) · caes(ar) · Nerva · Tra
ianus · aug(ustus) · germ(anicus) pont(ifex)

max(imus) · trib(unicia) pot(estate) · VII · imp(erator)
IIII · co(n)s(ul) V p(ater) p(atriae)

O césar emperador Nerva Traxano augusto xermánico, pontífice
máximo, achándose investido coa sétima potestade tribunicia e a
cuarta imperatoria, sendo, ademais, cónsul e pai da patria…

563.- Anepígrafe
(Vila Marín, Vila Real)

CIL, II

a. 102 d.C.
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Fig. 20. O epicentro viario bracarense e as súas rutas de comunicación.



643

Capítulo VIII

COMUNICACIÓNS
DE ASTURICA AUGUSTA CON LUSITANIA

E REXIÓNS ORIENTAIS DA CITERIOR

Xa se dixo que Asturica Augusta constituíu durante a época romana un importante epicentro
viario, non só cara ás comarcas bracarenses e lucenses de Gallaecia, senón tamén cara ás rexións máis
afastadas da Lusitania e da Citerior. Das primeiras xa nos ocupamos ó estudia-las grandes arterias de
comunicación a Bracara Asturicam; pero tamén nos referimos ás segundas, dalgún xeito, no capítulo
introductorio, ó tratar dos itinerarios antigos. De calquera maneira, na presente ocasión só pretende-
mos sintetizar brevemente o conxunto imprescindible de infraestructuras susceptibles de permitirnos
situa-los poucos miliarios existentes dentro do contexto que a cada un lle é propio; de aí que, só de
esguello, intentemos referirnos ás rutas que, partindo de Asturica, carecen de miliarios a elas atribuí-
bles, xa que é o estudio destes cilindros e a súa proxección dentro da cada vía o que neste intre nos
interesa, e non o estudio da rede viaria de xeito xeral e pormenorizado. 

Primeiras mansións das vías que saían de Asturica cara ó leste e sur da Península (segundo O. Cuntz, Itineraria…, 67 ss.).

De Hispania
in Aequitania
ab Asturica
Burdicalam

ıııııııı
Vallata

ıııııııı
Interammio

m.p.
CCCCXXI

m.p. XVI

m.p. XIII

m.p.
CCCCLXXXII

m.p. XVI

m.p. XIII

Item ab
Asturica per
Cantabriam

Caesaraugusta(m)
ıııııııı

Brigeco
ıııııııı

Intercatia

m.p.
CCCI

m.p. XL

m.p. XX

Item ab
Asturica

Caesaraugusta(m)
ıııııııı

Bedunia
ıııııııı

Brigeco

m.p.
CCCCXCVII

m.p. XX

m.p. XX

Item ab
Asturica

Tarracone
ıııııııı

Vallata
ıııııııı

Interammio
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Fig. 21. Vías asturicenses cara a Oriente e Mediodía.
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1. Miliarios astorganos sen atribución viaria fixa

Non se trata dunha cantidade semellante á dos máis de cincuenta miliarios bracarenses desta
clase xa descritos, senón dunha modesta cantidade de cilindros procedentes dalgunhas das primeiras
millas das distintas rutas que partían da cidade. Algúns deles son anepígrafes, polo menos no seu esta-
do actual, outros posúen cifra miliaria, aínda que en moi mal estado de conservación. 

Características externas
Atópase situado nos xardíns do Pazo Gaudí, hoxe en día

Museo Diocesano, da cidade de Astorga. Pequeno frag-
mento dun miliario executado sobre bloque de conglomera-
do, moi maltratado polas esmoucas e a erosión. Descoñé-
cese o seu lugar de procedencia exacta, polo que resulta
difícil atribuír esta peza a unha vía determinada xa que de
Asturica Augusta partían varias calzadas promovidas pola
dinastía Xulio-Claudia.

Bibliografía
AE, 1991, 1042, afirmando que se trata dun fragmento de

época augústea; Rabanal-García Martínez, Epigrafía…, 360
ss., ofrecendo bibliografía existente pero sen engadir nada.

Interpretación

Anotacións
Estamos, sen lugar a dúbidas, ante un exemplar perten-

cente a Augusto, a teor da fórmula empregada na reducida
inscrición que se conserva: divi f Au[g(ustus)] non pode ser
outro máis que o Príncipe. Non nos atrevemos a adxudica-
lo a ningunha vía determinada. O máis probable é que per-
tencese ou á 19 ou á 17.

a: 60 cm. Ø: 60 cm. l: 11 cm.

[Imp(erator) caes(ar)]
divi · f(ilius) au[g(ustus)
p]ont(ifex) [max(imus)

...............]

O césar emperador Augusto, fillo do divino Xulio, pontífice
máximo...

565.- Augusto
(Xardíns do Pazo Gaudí, Astorga)



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

646

Características externas
Descuberto por Mañanes, como fuste de columna, nas

escavacións arqueolóxicas realizadas na denominada
“Puerta Romana”, nas proximidades do Palacio Episcopal.
Consérvase actualmente no mesmo lugar de aparición. Non
foi considerado nunca como tal miliario, pese á súa redon-
dez. Trátase do fragmento dun cilindro de pedra de conglo-
merado, que non puidemos medir na súa totalidade por
acharse fincado e enterrado no chan da calzada, para ser-
vir de gardarrodas da devandita porta.

Bibliografía
Inédito, como miliario.

Interpretación

Anotacións
Dado o reducido número de letras que conserva resúlta-

nos imposible adscribir este exemplar a un emperador con-
creto. Aínda se conserva fincado no terreo e na saída da
cidade de Astorga; obviamente non se acha in situ, posto
que marca, polo menos, tres millas dende Astorga.

a: 43 cm. Ø: 48 cm. l: 6 cm.

566.- Emperador indeterminado
(Porta oriental da muralla, Astorga)

...co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae)
ab Ast(urica) m(ilia) p(assuum) III

...cónsul por segunda vez, pai da patria. Tres millas dende
Astorga.
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Características externas
Encóntrase situado nas aforas do barrio de Sta. Clara da

cidade de Astorga, á beira da pista que marcha cara a occi-
dente, na entrada dunha casa da zona coñecida como
“Granja Manjarín”. Trátase da parte superior dun miliario
ben cilindrado de granito de gran medio.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non nos atrevemos a adxudicarlle este exemplar a unha

vía determinada, xa que consideramos que se encontra
desprazado do seu lugar orixinario.

a: 46 cm. Ø: 60 cm.

568.- Anepígrafe
(“Granja Manjarín”, Barrio de Santa Clara, Astorga)

Características externas
Ignóranse totalmente xa que o cilindro desapareceu

dende antigo. O único que se transmitiu foi, nunha dobre
versión, o texto do epígrafe. 

Bibliografía
Masdeu, Historia, 181, tomándoo de Muratori; Ceán,

Sumario…, 195; CIL, II, nº. 4866, versión que agora ofrece-
mos e que, en contraste con outras, expresa dúas millas de

distancia ó final. Máis recentemente HAE, 1961-65, nº.
2148; Mañanes, El Bierzo…, 272; Tranoy, Galice…, 210,
repetindo versións anteriores; nos últimos tempos, Rabanal-
García Martínez, Epigrafía…, 362, transformando, sen fun-
damento ningún, a lectura da cuarta liña en [……ab]
Asturica [Bracaram], como se se tratase da fórmula empre-
gada no de S. Justo de Cabanillas, pertencente á via nova.

Interpretación

Anotacións
É moi posible que posuíse marcada a distancia de dúas

millas a semellanza do anterior. Polo emperador que honra,
pode ser atribuído a calquera das vías.

567.- Nerva, desaparecido
(Astorga)

Imp(eratori) Nervae caes(ari)
aug(usto) pont(ifici) max(imo)

trib(unicia) p(otestate) p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) III
[ab] Asturic[a Aug(usta)]

mil(ia) [pas(suum)] 
II ?

Dedicado ó césar emperador augusto Nerva, pontífice máximo,
coa potestade tribunicia, pai da patria, cónsul por terceira vez.
Milla 2? dende Astorga.

a. 97 d.C.
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2. A chamada “Vía da Prata”

A formulación do percorrido duha vía con caput en Asturica e finis en Emerita só se atopa
expresada como tal na terceira taboíña do Itinerario de Barro1. De non ser por esta fonte recente, nin-
guén podería deducir dos demais itinerarios traza ningunha de vía directa ata Asturica, pese ás reite-
radas mencións das distancias (dende Mérida) que se observan nos miliarios da provincia de
Salamanca. Trátase dun feito, por outra parte, que contribúe a avalar, pese ás eivas que lle son propias,
a autenticidade daquel documento epigráfico, xa que, doutro xeito, resultaría inexplicable tal coinci-
dencia. E iso que os datos desa terceira taboíña víronse ratificados nos últimos tempos polo achado
de miliarios (nos. 569, 570 e 571) que, aparecidos xa ó norte do Douro, contan as millas implicitamente
dende Emerita, en sentido contrario a como o fai o Itinerario de Barro con respecto ás mansións que
vai enumerando. De entre estas, as catro primeiras, a partir de Asturica, coinciden coas catro iniciais
da vía ab Asturica Caesaraugustam, isto é, Bedunia, Brigeco, Vico Aquario e Oceloduri2, e no que se re-
fire a Brigeco e, implicitamente, a Bedunia, coas da vía ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam3. O
ata aquí exposto demostra que o Itinerario de Antonino non recolleu, en moitos casos, vías con perco-
rrido plenamente planificado e compuxo algunhas que non existían como tales, artellando entre si ana-
cos doutras varias. 

Agora ben, entre Asturica Augusta e Oceloduri, aínda que non abundan os miliarios, xa imos
contando con exemplares significativos que axudan a marcar a ruta con certa exactitude. Tralo des-
cubrimento do miliario de Milles de la Polvorosa, topónimo xa de por si altamente significativo para
a detección dunha vía, e dos anepígrafes de Santa Colomba de las Monjas e Santa Cristina de la
Polvorosa4, todo leva a pensar que a Vía da Prata cruzaría o Esla, en dirección a Asturica, por unha
ponte antano existente en Villaveza, percorre, a continuación, as terras da comarca da Polvorosa ata
Brigeco, identificable con El Peñón, para uns5, e co case inmediato, pero máis occidental, La Corona,
na aldea de Manganeses, para outros6. Verbo disto, coidamos que a solución ecléctica de diferenciar
dous trazados da mesma vía próximos entre si, o da vía antoniniana, máis longo, e o da vía da
Polvorosa, máis curto7, non resulta doada nesta ocasión xa que, sobre tódolos demais criterios, man-
dan os miliarios, e aquí empeza a habelos e a situarse en ringleira8. O percorrido dende Brigeco ata
Asturica describíunolo detalladamente Loewinshon en varias ocasións9. 

Sintetizando, a Vía da Prata percorrería un trazado común dende Asturica ata Brigeco coa Ab
Asturica per Cantabriam Caesaraugusta(m), e ata Oceloduri coa ab Asturica Caesaraugustam. A bifurca-
ción de ámbolos dous trazados efectuaríase en Brigeco, inmediatamente antes de Benavente, en Manganeses,
resultando significativa a modesta ringleira de miliarios descubertos recentemente na Polvorosa, atribuíbles
á Vía da Prata e, por préstamo, á calzada que, tras tocar Oceloduri, derivaría cara a Caesaraugusta.

1 Roldán, Itinearia…, 164. 

2 Wess., 439, 7 ss. 
3 Wess., 440, 1.
4 E. Loewinshon, “La vía de la plata en sus extremos septentrionales”, ME, 66, 1998, 4 ss. 
5 Roldán, Iter…, 102 ss.
6 V. Aguado Seisdedos, “Comentarios sobre la red viaria zamorana en la región de Benavente”, I Congreso de Historia de Zamora. II, Zamora, 1990.

A teor dos novos descubrimentos epigráficos parécenos máis verosímil esta ruta máis occidental da vía. 
7 G. Arias Bonet, ME, 31, 1991, 3. Outra variante desta mesma idea en Loewinshon, ME, nº. 35, 1991, 2 ss., plano. 
8 Por iso Loewinshon, vacilante nun principio, parece decidirse nos últimos tempos polo trazado que no seu día propuxera Aguado Seisdedos

(Loewinshon, nota 9).
9 Sobre todo, Loewinshon, “La Vía de la Plata…”, ME, nº. 35, 1991, 2 ss.
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Características externas
Foi atopado, hai algúns anos, no pago coñecido como El

Priorato, cerca da canle do río Esla, termo municipal de
Milles de la Polvorosa. Trátase dun cilindro labrado nun blo-
que de conglomerado, excelentemente executado.

Bibliografía
Aguado, El miliario…, 271-288; Abásolo, Comentario…,

539-544, coa interpretación correcta.

Interpretación

Anotacións
Obsérvase reiteradamente neste miliario o emprego de

caeser por caesar; iso podería contribuír a explicar anoma-
lías fonéticas semellantes observadas no de San Vitero (nº.
128) e Babe (nº. 126). Haberá que datalo no ano 57 d.C.,
cando Nerón recibe o poder tribunicio por cuarta vez e a
aclamación imperial pola terceira. Non se menciona Mérida
no texto pero, atendendo á distancia que se explicita, non
pode tratarse doutra cidade. A súa aliñación cos de Sta.
Cristina de la Polvorosa e de Sta. Colomba de las Monjas
fai que teñamos que pensar nun decurso lixeiramente máis
occidental para a Vía da Prata que o que ata o presente se
supoñía. Ítem máis, con este miliario confírmase que esa
ruta, que se supoñía existente entre Emerita e Asturica, xa
non se compón dos anacos doutras varias, como parecían
suxerir algunhas versións dos itinerarios, senón que foi pla-
nificada orixinariamente para comunicar ámbalas dúas
cidades.

Nero Claud(i)us divi Cl[audi f(ilius)]. .
Germanici caes<a>ris n(epos).

Ti(berii) caes<a>ris aug(usti) pro[n(epos)]
divi aug(usti) ab nepos

caes<a>r aug(ustus) germa[nicus].
pont(ifex) max(imus) tri(bunicia) potestat[e IIII]

imp(erator) I[I]I co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae).
CCLIX

O césar augusto Nerón Claudio, fillo do divino Claudio, neto do
césar Xermánico, bisneto do augusto césar Tiberio, trineto do divi-
no Augusto, xermánico, pontífice máximo, investido co poder
tribunicio por cuarta vez, emperador pola terceira, cónsul pola
segunda, pai da patria. Milla 259 (dende Mérida).

a: 235 cm. Ø: 60 cm. 

569.- Nerón
(Milles de la Polvorosa, Zamora)

a. 57 d.C.
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Características externas
Atópase fincado no cruzamento de camiños que se pro-

duce preto da sede do concello, concretamente na esquina
da rúa do Rollo, na poboación de Sta. Colomba de las
Monjas (Zamora). O cilindro é coñecido popularmente como
“el rollo”, dando lugar ó nome da rúa onde se atopa situado.
Fuste ben cilindrado, de granito de gran medio, que pre-
senta un pequeno rebaixe na parte superior, actualmente
cegado con cemento.

Bibliografía
Loewinshon, “La Vía de la Plata…”, ME, 4, nº. 66.

Anotacións
Coma no caso anterior, e debido a circunstancias seme-

llantes, resulta imposible determina-la súa altura exacta.
Pertence á Vía da Prata.

571.- Anepígrafe
(Sta. Colomba de las Monjas, Zamora)

a: 112 cm.  Ø: 62 cm.

Características externas
Encóntrase servindo de garda esquina nunha casa da

praza da igrexa, na poboación de Sta. Cristina de la
Polvorosa (Zamora). Cilindro ben traballado de granito de
gran de tamaño medio.

Bibliografía
Loewinshon,  “La Vía de la Plata…”, en ME, 4, nº. 66.

Anotacións
Non puidemos comproba-la súa altura total por atoparse

enterrada boa parte do sector da base, que cabe calcular
nuns 25 cm, máis ou menos. Atribuíble, sen dúbida, á cha-
mada Vía da Prata, xunto co de Milles de la Polvorosa e o
de Sta. Colomba de las Monjas.

570.- Anepígrafe
(Sta. Cristina de la Polvorosa, Benavente, Zamora)

a: 70 cm.  Ø: 45 cm.
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3. As rutas de comunicación entre Asturica e o extremo oriental da Citerior

Abordamos brevisimamente estes trazados porque falta por contextualiza-lo miliario de Ardón.
Será preciso atribuírllo a calquera das vías que partían de Asturica directamente cara ó leste. Son dúas
e cun mesmo decurso inicial: a ab Asturica Tarracone(m)10 e a de Hispania in Aquitania(m)11. Seguindo
o mesmo percorrido que o posterior Camiño Francés de peregrinación, buscaría o paso do Órbigo en
Hospital a través da antecesora da monumental ponte medieval que hogano, moi remendada, perma-
nece, aínda con discutibles vestixios de datación romana, presentes nos arquiños almofadados de dous
dos aliviadoiros, para despois torcer á dereita, seguindo o percorrido do coñecido Camiño Real, ata
Villar de Mazarife, onde algúns sitúan a mansión de Vallata, segundo é sabido a 16 millas de Asturica,
e despois ata a canle do Esla mesmo, nos arredores do cal se encontraría a mansión de Interamnium,
a 13 de Vallata12. Pois ben, uns centos de metros antes da mansión de Interamnium, en Cillanueva, apa-
receu o chamado miliario de Ardón. 

10 Wess., 448, 2. 

11 Wess., 453, 5 ss. 

12 Gómez Moreno, Catálogo, 85 ss., non se decanta por ningún trazado concreto entre o Órbigo e o Esla porque, no seu tempo, non só se notaba a
ausencia dunha infraestructura clara senón que tamén se carecía de miliarios ó longo de todo este gran sector. Polo contrario, J. Rodríguez, Las vías…,
426, condúcea ata o Órbigo polo Camiño Francés para, despois de pasalo, torcer á dereita e, por Milla del Páramo, chegar ata Villar de Mazarife,
onde situaría Vallata, coincidindo nesta apreciación con Marcelo Macías, “Epigrafía Romana de Astorga”, BCMOr. , nos.  22-30, e Fidel Fita, “Epigrafía
Romana de Astorga”, BRAH, XLII, cad. III, 1903, 212 ss. Trece millas despois, na confluencia do Vallardón co Esla, situaríase Interamnium. 

a: 89 cm. Ø: 42 cm. l: 4 cm.

572.- Magnencio
(Cillanueva de Ardón, Ardón)
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Características externas
Procede do mosteiro de “Los Sanmartines”, proximida-

des de Cillanueva de Ardón, gárdase actualmente no inte-
rior da igrexa parroquial daquela localidade.

Fragmento superior dun cilindro de pedra de gra, con
vestixios de reutilización como soporte na cara culminante
(fenda de encaixe de 12x15 cm) e erosión total do epígrafe
ó longo da banda vertical dereita, que coincide co final das
liñas da inscrición.

Bibliografía
J. Rodríguez, El monasterio de Ardón, León, 1964, 14,

atribuíndollo a Severo Pertinax; Mañanes-Solana, Ciuda-
des…, 8, dándoo como de Septimio Severo; Diego Santos,
Epigrafía…, 1986, 250; Lostal Pros, Miliários…, 191, ofre-
cendo a versión correcta agás no epíteto victori da segunda
liña que non existe; Rabanal-García Martínez, Epigrafía…,
363 ss., reinventando a inscrición desta maneira: [Imp(era-
tori) caes(ari) Flavi]/o Ma[gno M]ag/nentio triumph/atori
se[mp]er / a(u)gusto.

Interpretación

Anotacións
Trátase do único miliario atribuíble, dentro do sector que

nos ocupa, ó trazado conxunto inicial das dúas vías xa alu-
didas do Itinerario de Antonino.

D(omino) n(ostro) Flav[io] Mag.
nentio t[riump]
hatori semper.

a[u]gusto

Dedicado ó noso señor sempre triunfador augusto, Flavio
Magnencio.
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4. Vías secundarias de enlace, dotadas de miliarios, dentro da rexión asturicense

E para remata-lo apartado asturicense de camiños, só falta referirnos a dúas vías de enlace da
rexión dotadas de miliarios, que unirían, segundo cremos, nun caso a Vía da Prata coa XVII do I. de
A., e, noutro, aquela mesma coas rexións marítimas da Asturia Transmontana. 

A unión da Vía da Prata coa XVII derivaría de Milles de la Polvorosa e avanzaría a través de
Mozar, Colina e Granucillo ata Petavonium, en Rosinos de Vidriales. O miliario anepígrafe atopado
non hai moito por Loewinshon en Granucillo, dentro da ermida próxima á aldea de San Adrián, así
como outro rexistrado posteriormente por nós no mesmo lugar confirmarían un trazado que
Loewinshon foi o primeiro en arriscar13. 

Polo contrario, a posible vía de enlace co litoral xixonés arrincaría de Bedunia, San Martín de
Torres, para prolongarse ata Hospital de Órbigo, proseguir ata Santa Marina del Rey, onde se atopou
recentemente un miliario parcialmente interpretado por nós, que moi probablemente marca a milla XIII?
dende Bedunia, moi conciliable cos quilómetros existentes. Internaríase depois polo Val de Luna e os
seus portelos ata Caldas de Luna e despois Campomanes, para proseguir por Pola de Lena, onde, uns
cinco quilómetros antes, o actual topónimo Mamorana sería o herdeiro da mansión Memoriana do
Ravenate14, Lucus Asturum e Xixón, posiblemente a Gigia de Ptolomeo15, aínda que iso non fica total-
mente claro por acharse enumerado nun dos apartados en que, a pesar de que neste caso concreto non
o expresa, acostuma o autor alexandrino agrupa-las poboacións do interior, sendo Xixón costeiro.

13 E. Loewinshon, “La Vía de la Plata en sus extremos septentrionales”, ME, nº. 66, 1998, 6 ss. 

14 Rav., 320, 15; J. M. González, Mansiones…, 211; C. Fernández Ochoa, Asturias en la época romana, Madrid, 1982, 50; T. Mañanes - J. M.ª Solana,
Ciudades y Vías romanas en la Cuenca del Duero, Valladolid, 1985, 114. 

15 Ptolom., II, 6, 28. 
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Características externas
Atópase no interior da ermida de San Adrián, nas inme-

diacións da aldea de Granucillo (Zamora), e non moi afas-
tado do campamento romano de Rosinos de Vidriales.
Tambor ben cilindrado de granito de gran groso, que pre-
senta un rebaixe na parte superior debido a que foi reapro-
veitado para pía de auga bieita, así como un parche de
cemento na inferior, reenchendo posiblemente a fenda pro-
ducida por unha esmouca.

Bibliografía
Loewinshon, “Más sobre la A17 y otros efectos romanos en la

provincia de Zamora”, El Miliario Extravagante, nº. 51, 7.

Anotacións
Aínda que se encontra relativamente preto do decurso da

vía nº. XVII do Itinerario de Antonino, cremos que non corres-
pondería a esta senón a outra vía de enlace entre Petavonium
e Brigeco, comunicando así a vía XVII coa Vía da Prata.

573.- Anepígrafe
(Ermida de San Adrián, Granucillo, Zamora)

a: 86 cm.  Ø: 62 cm. 

Características externas
Encóntrase encaixado no exterior da parede sur da

mesma ermida, xunto á  porta lateral daquela, nas aforas da
aldea de Granucillo (Zamora). Trátase da metade dun cilin-
dro de granito de gran groso, do cal non puidemos sabe-la
lonxitude, por razóns obvias.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Do mesmo xeito que o anterior, tamén situado nesta

mesma ermida de S. Adrián, cremos que pertencería a
unha vía de enlace que comunicaría nº. XVII coa Vía da
Prata, concretamente as mansións de Petavonium e
Brigeco.

574.- Anepígrafe
(Ermida de San Adrián, Granucillo, Zamora)

a: ?  Ø: 54 cm. 
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a: 100 cm.  Ø: 52 cm. l: 8 cm.

575.- Emperador indeterminado
(Sta. Marina del Rey, León)

Características externas
Procede da igrexa parroquial de Sta. Marina del Rey,

onde servía de pía de auga bieita. Foi doado polo cura
párroco da aldea a D. Carlos Villanueva, quen o trasladou,
na década dos 60 do século XX, para a súa casa da mesma
poboación, lugar onde actualmente se encontra, colocado
de forma invertida, xunto á portada de entrada ó xardín.
Cilindro  ben executado, de granito de gran groso, o cal pre-
senta un rebaixe na parte superior para as funcións de pía
de auga bieita ás que durante longo tempo foi destinado.

Bibliografía
Rabanal - García Martínez, Epigrafía romana…, 365, nº.

338, sen lectura ningunha.

Interpretación

Anotacións
Cremos que se trata dun exemplar palimpsesto no que

se diferencian dúas inscricións: unha anterior, moi gastada,
da que soamente se aprecian trazos de letras a través do
calco que sobre el se efectuou, pero que non nos atrevemos
a interpretar, e outra posterior, da que só se pode ler, con
dificultade, o que se mostra no deseño adxunto. É posible
que nos encontremos ante a dedicatoria dun miliario realiza-
do por un possesor particular nunha vía oficial, á maneira
doutros casos que se constatan neste corpus (nos. 165, 302,
354, etc.).

[... ... …invicto
se]mper aug(usto) [pont(ifici) maxumo]

patri pa[triae]
……………………….

L….. M(arcus) Hilarius
m(ilia) p(assuum) XIII ?.

(
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Capítulo IX

O EPICENTRO VIARIO FLAVIENSE

Correspondeulle a Aquae Flaviae, tanto pola súa categoría de municipio romano, o único cons-
tatado no noroeste peninsular ata o de agora1, como por ser, de feito, a capital da Gallaecia interior2,
un papel fundamental na promoción das vías da rexión, incluída a vía XVII entre Bracara e Asturica,
que conta as distancias, en moitos dos miliarios, ab Aquis Flavis, como xa se viu. Nembargantes, a
eclosión da rede viaria dende Aquae Flaviae produciuse a través de vías non oficiais lanzadas radial-
mente en case tódalas direccións. Non queremos dicir que noutros centros urbanos importantes non
conventuais non sucedese o mesmo, pero a diferencia márcana os epígrafes viarios que testemuñan tal
eclosión no caso f laviense, mentres que nos demais lugares resulta dificilmente deducible a través dou-
tros criterios. 

Por suposto que os trazados que imos propoñer distan de ser ríxidos, e menos dogmáticos, en
toda a súa extensión, sobre todo nos tramos en que escasean os miliarios, pero, dada a manifesta rela-
ción das civitates veciñas coa urbe f laviense, segundo queda de manifesto no Padrão dos Povos, os tra-
zados que se aventuran resultan coherentes, tendo en conta a aliñación dos epígrafes viarios, e lóxicos,
ata certo punto, na prolongación que deles se realiza ata centros urbanos constatados naquelas datas.
Insistimos en que non se pretende realizar aquí un estudio completo das vías senón verificar só o seu
posible trazado a través dos monumentos epigráficos viarios, que son sempre os máis determinantes.
Se nos valemos, en ocasións, doutros monumentos ou da toponimia é só accidentalmente e para con-
firma-lo elenco principal de datos en que nos apoiamos. 

1 A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I…, 50, 105, 114, con ampla bibliografía, e Aquae Flaviae, II. O tecido urbanístico da cidade romana, Santiago
de Compostela, 1997, 137 ss. 

2 Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 13 ss. 
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1. Vía Aquae Flaviae - Lucus Augusti, polos vales do Támega, Alto Arnoia
e ribeira occidental do Miño

Partiría de Aquae Flaviae por Outeiro Seco cara á Vila Verde da Raia - Feces de Abaixo -
Tamaguelos - Tamagos - Verín - Laza - Alberguería - Paradiña da Alberguería - Arnuíde - Molgas - S. Pedro
de Rocas e, despois de cruza-lo Miño polos Peares3, Temes, xa na provincia de Lugo; enfilaba despois
cara á Barrela, onde, ou seguía o decurso da ruta Aquae Querquennae-Lucus, ou cruzaba autonoma-
mente cara a Monterroso co gallo de proseguir ata Brigantium. 

Vén suxerida e ratificada, dende a vertente epigráfica, polos sucesivos miliarios de Tamaguelos,
Queizás, Verín (3), Vilela, Alberguería (2), Paradiña da Alberguería, Baños de Molgas, e a ara ós lares
viais de Temes.

3 Peares deriva de piares, que en galego equivale ó castelán pilares, referidos case sempre a pontes. Na toponimia viaria é frecuente o topónimo Pías,
Ponte das Pías, etc. referida a viaductos antigos. Neste caso, o que interesa é que o topónimo Peares marcou sempre un dos pasos obrigatorios para
cruza-lo Miño na antigüidade. 

Características externas
Dado a coñecer por Taboada. Atopábase na fachada

dunha casa de Tamaguelos (Verín). Desapareceu.

Bibliografía
Taboada, RG, LXII, 286; HAE, 1-3, nº. 366; IRG, IV, 58;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 388, nº. 531.

Anotacións
Taboada soamente transmite o segmento …tant… da

lectura que fai do epígrafe, feito que nos obriga a pensar,
como xa fixeran os editores das IRG, IV, nalgún membro da
familia de Constantino.

576.- Indeterminado
(Tamaguelos, Verín)
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Características
externas

Reapareceu recen-
temente no inmoble
contiguo á Casa do
Escudo, servindo de
soporte dun balcón,
no barrio de San

Lázaro, en Verín (Ourense). Cilindro mutilado, ben redon-
deado no fuste, de granito de gran fino.

Bibliografía
Taboada, RG, 62, 286; HAE, 1-3, 368; IRG, IV, 58;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 389, nº. 533.

Interpretación

Anotacións
Non podemos adscribir este exemplar a un emperador

determinado pero, polas titulacións que emprega, estamos
ante un miliario tardío, posiblemente de Constante, fillo de
Constantino, se se ten en conta o estreito mimetismo de
fórmula que conserva con respecto ó miliario de Lobosan-
daos, na via nova (nº. 433). Nos tempos en que Taboada o
estudiou, contaba cun toco na base para ser encaixado. Na
actualidade consérvao fragmentado.

a: 138 cm.  Ø: 34 cm.  l: 9>14 cm.

.....................
[nobi]lis

simo
princi.. .

pi.

…nobilísimo príncipe.

577.- Emperador
indeterminado

(Barrio de San Lázaro, Verín)
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Características externas
Encóntrase arrimado á esquina da Casa dos Acevedo,

na praza García Barbón da vila de Verín (Ourense). Trátase
da metade dun gran cilindro de granito de gran groso, per-
fectamente labrado.

Bibliografía
Taboada, RG, 62, 286 ss.; Rodríguez Colmenero, Aquae

Flaviae…, 389, nº. 534.

Anotacións
Pertenceu este resto a un exemplar de gran diámetro,

perdéndose a parte máis importante. Ignoramos se posuíu
inscrición noutro tempo. En calquera caso, confirma, xunto
cos demais exemplares que andamos a estudiar, unha milla
fixa nesta poboación.

a: 180 cm. Ø: 60 cm.

578.- Anepígrafe
(Praza Maior de Verín)

Características externas
Conservado no xardín da casa de D. Hixinio Novoa,

párroco de Vila Maior, e dos seus irmáns, presenta un toco
na base que permite identificalo como miliario, xunto cunha
notable altura.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 388-389, nº. 532.

Anotacións

Este exemplar procede certamente das inmediacións da

vila de Verín, lado sur, e foille doado ó seu propietario actual

por un descubridor anónimo. Ignoramos se coincidiría ou

non con outro cilindro, posiblemente miliario, que Xesús

Taboada daba como existente nunha viña de D. Mariano

Taboada, de Cualedro, situada entre Verín e Queizás, na

marxe esquerda da estrada de Portugal.

a: 205 cm. Ø: 40 cm.

579.- Anepígrafe
(Verín)
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a: 183 cm.  Ø: 44 cm.  l: 6>13 cm.

Características externas
Atópase na morada de D. Manuel Blanco, coñecida

como Muíño da Veiga, na localidade de Vilela, no termo
municipal de Verín, servindo de columna. Fuste ben cilin-
drado de granito de gran fino fincado de forma invertida.

Bibliografía
Taboada, Epigrafía…, 286; HAE, 1-3, 367; IRG, IV, 54;

Rodríguez Colmenero, La red…, 88 e 109; Aquae
Flaviae…, 387-388, nº. 530.

Interpretación

Anotacións
Como característica máis destacable, hai que subliñar

que tódolos a presentan un apéndice sinuoso inclinado, a
xeito de chavello; de tódalas maneiras, un elemento orixinal
na epigrafía da zona. Por outra parte, a situación deste
miliario inicia a derrota da vía cara ás terras setentrionais do
val de Verín.

[Imp(eratori)
c]aes(ari). .

M(arco) Aur(elio).
Caro.

p(io) f(elici) aug(usto).
[p(ontifici)] m(aximo) tr(ibunicia) p(otestate)

co(n)s(uli)
[p]roco(n)s(uli)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
augusto, pontífice máximo, investido co poder tribunicio, o con-
sular e o proconsular.

580.- Caro
(Vilela, Verín)
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Características externas
Encóntrase situado nunha das rúas estreitas da aldea,

servindo de base a unha columna que suxeita un balcón
moi cerca da ermida da Alberguería (Laza). Trátase dun
tambor ben cilindrado, de granito de gran groso. Non posúe
inscrición.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Confirmaría o paso da vía romana por esta poboación, á

que ascendería dende o val de Laza. En calquera caso, o
tambor descuberto en Paradiña, próxima á Alberguería, que
se estudia no número seguinte, viría a confirmar esta derrota.

a: 72 cm.  Ø: 48 cm.

581.- Anepígrafe
(A Alberguería, Laza)

Características externas
Segundo o testemuño de D. Rudesindo Blanco, que é

quen o posúe no xardín da súa casa de Lodoselo, este cipo
procede de Paradiña, A Alberguería (Laza).

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 389, nº. 535.

Anotacións
Parece posuír vestixios de letras, que non se dan inter-

pretado. Que se trata dun fragmento de miliario parece
demostralo o seu diámetro. Paradiña, topónimo significativo
por onde discorre a verea de Ourense a Laza, constitúe,
coa Alberguería, outro elo desta ruta.

a: 60 cm. Ø: 45 cm.

582.- Anepígrafe
(Paradiña, A Alberguería, Laza)
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a: 131 cm.  Ø: 46 cm.  l: 6>7 cm.

Características externas
Érguese actualmente na terraza da casa que posúe a

familia Vences na poboación de Baños de Molgas, moi
cerca do río Arnoia e da súa ponte romana. Trátase dun
fuste ben cilindrado, de granito de gran groso, cortado na
parte superior, polo que unha boa parte do epígrafe desa-
pareceu. Presenta maior diámetro na parte inferior que na
superior, ofrecendo unha silueta de cono truncado invertido.

Bibliografía
Rivas Quintas, A Limia…, 210, simple noticia; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae…, 387, nº. 529, ofrecendo a
interpretación que agora presentamos; Alvarado Blanco et
alii, La vía romana XVIII…, 179-182.

Interpretación

Anotacións
Podería tratarse dun miliario dedicado ó emperador

Caracalla pero difire un pouco da redacción dos exemplares
deste mesmo emperador conservados na via nova, os máis
próximos a esta inscrición. Aseméllase máis, pola fórmula
empregada no seu final, ó miliario de Caro de Vilela (Verín)
e tamén, aínda que máis remotamente, ós de Decio, da via
nova. Por outra parte, presenta un texto salpicado de gran
número de signos de interpunción distribuídos de forma alea-
toria entre palabras e sílabas, fenómeno pouco frecuente
neste tipo de monumentos. Se aceptasemos que consul
está en nominativo, habería que poñer tamén en nominati-
vo o resto das titulaturas. Nembargantes, en patri patriae o
primeiro elemento está en claro dativo, polo que cómpre ver
en consul tamén un dativo, se se lle engade o primeiro dos
díxitos que recobre a barra do numeral, que lle segue, co
cal teriámo-la lectura consuli III ter proconsuli.

Certas semellanzas de redacción co de Vilela desta mes-
ma vía (nº. 580) fan que poida atribuírselle, tal vez, a Caro.

Sobre a numeración dos consulados co nome do nume-
ral e non con díxitos vide nº. 253 deste mesmo corpus.

...............................
pont(ifici) maximo tribunici
ae potestati consuli III ter
proc(onsuli) patri patriae

…pontífice máximo, investido co poder tribunicio, cónsul por
terceira vez e procónsul tamén pola terceira, pai da patria.

583.-  Caro?
(Baños de Molgas, Ourense)
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584.- Lares viais
(Temes, Carballedo)

Características externas
Dada a coñecer en 1978, ó localizarse nun muro interior

da igrexa de Sta. María de Temes, ó sur da provincia de
Lugo, durante os traballos de restauración e limpeza do
templo parroquial.

Trátase da parte superior dunha ara, coroada por unha
cornixa que remata en tres foculi aliñados.  

Consérvanse restos de catro liñas, con letras gravadas
lenemente, aínda que o desgaste ocasionado pola erosión
é causante de que a penas se poidan le-las dúas primeiras.

Bibliografía
Ares-Arias-Delgado, Unha ara aos Lares Viales…,

311-315.

Interpretación

Anotacións
O importante complexo arqueolóxico de Temes, sobre

todo no que respecta á romanidade tardía, non podía estar
privado dunha vía importante, como así parece ser.

Laribus
Vialibus

ara(m) · po
su(it) M.....

M? dedicou esta ara ós lares viais.
31 x 27 x 20 cm.  l: 3 cm.
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2. Posible ruta Aquae Flaviae - Iria Flavia, cruzando os vales do Támega,
Búbal, a chaira da Limia, val do Arnoia e cunca do Miño

Sairía da cidade de Aquae Flaviae por Outeiro Seco cara a Rabal e San Cibrao de Oímbra, al-
deas en que foron atopados miliarios, un anepígrafe e o outro dedicado a Delmacio, respectivamente.
Prolongaríase polo Rosal ata Vilaza, onde se descubriu un novo miliario de Claudio II o Gótico. Na
aldea seguinte, Albarellos, outros dous miliarios anepígrafes situados nunha viña, así como un tercei-
ro utilizado como marco terminal no veciño lugar de Seixo Branco, virían a certifica-lo seu paso por
estas terras. Unha milla máis ó norte, na costa existente entre Albarellos e Guimarei, corrobora
Cornide a existencia doutra agrupación de seis ou sete miliarios, na actualidade perdidos4. Contabilí-
zanse, de seguido, os dous anepígrafes existentes entre Guimarei e Penaverde, no termo de Lamas, así
como dous máis xa nos dominios de Rebordondo. De entre estes últimos, o único hoxe en día con-
servado áchase dedicado a Constantino. A continuación, o posible de Santa Baia de Chamosiños cer-
tifica o paso da calzada entre esta aldea e Trasmiras, ata Os Pardieiros, onde se descubriu outro milia-
rio posteriormente reaproveitado para sartego antropomorfo. Seguiría o anepígrafe de Pidre, os dous
de Xinzo, un de Maximino e outro de Valerio Maximiano, o, no seu momento, existente a poñente
da ponte de Vilariño das Poldras, o de Castelaos, pretiño do expresivo topónimo Parada de Outeiro,
Laioso, Allariz, Augas Santas e a inscrición ós lares viais de Taboadela. Xa a setentrión do Miño, que
cruzaría pola ponte romana ou o porto f luvial adxacente, a dedicatoria ós lares viais de Cornoces
(Amoeiro) e a inmediata de Fontefría. Despois, por Ponte Taboada e A Estrada, chegaría ata Iria Flavia,
ou senón ata Brigantium a través de Asseconia, o que en ámbolos dous casos non podemos probar
dada a ausencia de inscricións viarias neste gran sector, salvo que se considerase alusiva ós lares desta
vía a dedicatoria de Silleda. 

4 P. Pedret Casado, “Un viaje de Cornide por Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, V, XV, 1950, 133 ss. 
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Características externas
Está facendo de soporte do tellado dunha escaleira

situada no centro da aldea de Rabal (Oímbra). Trátase dun
fuste ben labrado de granito de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae  Flaviae…, 398, nº. 553.

Anotacións
É un dos primeiros indicios que marcan a dirección desta

vía, procedente de Aquae Flaviae, cara ó norte. O diámetro
e altura conservados parecen confirma-la súa natureza de
miliario anepígrafe.

a: 110 cm.  Ø: 45 cm.

a: 110 cm.  Ø: 45 cm. l: 6>11 cm.

586.- Delmacio
(San Cibrao, Oímbra, Ourense)

585.- Anepígrafe
(Rabal, Oímbra, Ourense)
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587.- Claudio II
(Vilaza, Ourense)

Características externas

Foi atopado no termo co-
ñecido como As Lagoas, en-
tre as poboacións de Queizás
e Vilaza, preto do desauga-
mento do regato de Infesta,
servindo de marco xurisdic-

cional entre os territorios de Verín e Monterrei. Fuste de
granito de gran groso, perfectamente redondeado.

Bibliografía
Rivas Fernández-Vega Pato, Hallazgos…, 63 ss., coa

interpretación que agora se ofrece; Rodríguez Colmenero,
Aquae Flaviae…, 390, nº. 537, ratificando a anterior lectura.

Características externas
Foi atopado por un de nós, hai algúns anos, na bodega

que posúe a familia Torres López na poboación de San
Cibrao de Oímbra. Dende 1972 consérvase no Museo
Arqueolóxico de Ourense. Trátase dun cilindro de granito de
gran medio afectado por esmoucas que escurecen a súa
lectura.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red…, 110; Galicia…, 395;

Aquae Flaviae…, 394, nº. 541, ofrecendo a versión que
agora propoñemos.

Interpretación

Anotacións
Trátase, sen dúbida, dun miliario dedicado ó emperador

Delmacio, aínda que no epígrafe apareza como Dalmacio,
semellante ó do exemplar de S. Julião de Montenegro, na Vía
XVII. Pese a que cronoloxicamente nos achamos ante un
exemplar serodio, segue utilizando o e arcaico en Caes(ari).
A relativa pouca distancia do anterior, non máis de tres qui-
lómetros, marca o decurso deste camiño histórico ata o val
de Vilaza, onde apareceu un novo exemplar dedicado a
Claudio II, como veremos no número seguinte. Datable no
ano 335 d.C.

[D(omino) n(ostro)]
Fla(vio) Dalmacio. . . .

caes(ari) nob(ilissimo).

Dedicado ó noso señor Flavio Dalmacio, césar nobilísimo.

a: 140 cm.  Ø: 50 cm.  l: 7>10 cm.

a. 335 d.C.
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Características externas
Encóntrase servindo de fito terminal entre os dominios

de Verín e Monterrei (Ourense), no medio do val deste
nome e situado entre bacelos. Resulta perfectamente visi-
ble dende a estrada N-525 á altura do p.k. 484 + 900. Está
colocado verticalmente, xunto a outro inclinado, tratándose
dun fuste ben acabado de granito de gran groso pouco con-
sistente.

Bibliografía
Rivas Fernández-Vega Pato, Hallazgos…, 72-73;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 395, nº. 542.

Anotacións
Parece probado que para a delimitación de territorios de

orixe medieval pertencentes a este sector do val de Monterrei
recorreuse ós miliarios desta calzada preferentemente.
(Sobre preitos e cuestións xudiciais relacionados cos límites
existe bibliografía suficiente en J. Ferro Couselo, Los Petro-
glifos…, 204, a propósito da delimitación da vila de Verín coa
de Pazos e outras próximas afírmase que “…invenimus
moliones iuxta viam de Vereda”, o cal suxire que se trataría
ou destes ou doutros miliarios).

588.- Anepígrafe
(Marco deitado, Pazos, Verín)

a: 145 cm.  Ø: 39 cm.

Interpretación Anotacións
O miliario ofrece gravadas tres grandes cruces de bra-

zos iguais, que se superpoñen á inscrición romana, non difi-
cultando a lectura correcta deste monumento. Nexos com-
probados en aug da terceira liña e trib da cuarta. Eviden-
temente, o miliario atopábase lixeiramente desprazado da
súa situación orixinaria pero, en xeral, vén a demostrar que
a vía entraba no val de Vilaza pola portela do Ladairo.

[I]mp(eratori) caes(ari) M(arco) Aur(elio)
Claudio pi[o fel(ici)]

invicto aug(usto)
p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) pot(estate).

co(n)s(uli) proco(n)s(uli)
p(atri) p(atriae)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Claudio, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo, investido co poder tribuni-
cio, cónsul, procónsul, pai da patria.

(
(
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Características externas
As mesmas do exemplar anterior, do cal se encontra ser-

vindo de apoio. Tambor perfectamente circular de granito de
gran groso de pouca consistencia.

Bibliografía
Rivas Fernández-Vega Pato, Hallazgos…, 72-73;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 395, nº. 542.

Anotacións
Posúe un diámetro sensiblemente maior que o seu com-

pañeiro, polo que, á parte doutras diferencias, sobre cal-
quera intento de querer atribuílos a un só cilindro. A finali-
dade histórica de fito terminal á que foi destinado contribu-
íu decisivamente á súa conservación.

“De Chamusiños salimos el día 28 al amanecer en com-
pañía de su abad; toda esta mañana caminamos por una
montaña bastante fría hasta que quisimos bajar al valle de
Monterrey, lo que ejecutamos por una cuesta bastante fra-
gosa, en el medio de la cual nos enseña el ya mencionado
y curioso abad al uno y otro lado del camino unas toscas
columnas, que serán como 6; las más de ellas se hallan
enterradas, pero aún se descubre algo en una que está del
todo descubierta; tendrá como seis varas de largo… en la
circunferencia se registran algunas letras, pero no pudimos
moverlas para acabar la dición y nos quedamos sin saber lo
que contienen” (P. Pedret Casado, “Un viaje de Cornide por
Galicia”, CEG, V, 15, 1950, 133 ss.). 

Como se deduce, Cornide, nunha das viaxes dende A
Coruña a Madrid, a mediados do século XVIII, deixa memo-
ria da súa visita a don Pedro González de Ulloa, o coñeci-
do e culto abade de Santa Baia de Chamosiños, quen, na
despedida, o acompaña ata os Mesóns da Farrapa, máis ou
menos, para mostralle un conxunto de sete miliarios. Cre-
mos nun principio que se refiriría á costa que descende
dende Guimarei ata Infesta. Pode, nembargantes, que se
trate da baixada dende Guimarei a Albarellos, na que se
perciben aínda, preto da Rebolta do Pipote, vestixios de vía
antiga.

591.- Conxunto de miliarios
da costa de Albarellos

(Monterrei, Ourense)

a: 113 cm.  Ø: 54 cm.

589.- Anepígrafe
(Marco deitado, Pazos, Verín)

Características externas
Desaparecido. Encontrábase servindo de marco diviso-

rio entre os termos municipais de Verín e Monterrei, a uns
centos de metros ó noroeste dos exemplares anteriores.
Tratábase dun cipo ben cilindrado de granito de gran groso,
que presentaba varias cruces de brazos iguais gravadas no
seu perímetro. Diámetro de 42 cm. Non posuía inscrición,
as cruces que mostraba databan da época medieval.

Bibliografía
Rivas Fernández-Vega Pato, Hallazgos…, 73; Rodrí-

guez Colmenero, Aquae Flaviae…, 395, nº. 543.

Anotacións
Pese ás intensas xestións realizadas para tal efecto, non

foi posible dar co paradoiro deste miliario. Sospeitamos que
as recentes remexeduras de terra efectuadas hai pouco nas
veciñanzas terán algo que ver nesta desventura.

590.- Anepígrafe
(Seixo Blanco, Pazos, Verín)
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Características externas
Foi atopado, xunto co do número seguinte, na marxe

dereita do camiño de terra que unía antano as poboacións
de Guimarei e Rebordondo (Cualedro), no lugar coñecido
como Camiño do Santo da Venda. En datas recentes, foron
indebidamente trasladados do seu lugar orixinario e coloca-
dos nunha área próxima ó empalme da estrada de
Medeiros coa de Cualedro, á beira  do acceso á autovía das
Rías Baixas. Cilindro ben executado, de granito de gran
groso. Espigón de sección cadrada para ser encaixado.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 396-397, nº.

547, recolléndoo dunha noticia de D. Federico Justo.

Anotacións
Cando se procedeu a dalo a coñecer, por primeira vez,

puido comprobarse que o miliario se encontraba in situ, soli-
damente fincado e en posición perfectamente vertical den-
tro dunha cortiña lindante co camiño, pegado ó seu muro de
peche.

a: 157 cm.  Ø: 61 cm.

Características externas
Foi encontrado, xunto co anterior, situado nunha leira

contigua ó camiño de terra que media entre as poboacións
de Guimarei e Rebordondo (Cualedro), no lugar do Camiño
do Santo da Venda. Recentemente foi tamén mal traslada-
do á beira do anterior e colocado contiguo a el. Cilindro com-
pleto, de granito de gran groso, ben acabado.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 396, nº. 546,

debéndose o seu descubrimento a D. Federico Justo.

Anotacións
A aparición de dous miliarios xuntos nun punto concreto

dunha vía secundaria testemuñan que aquí existía unha
milla da devandita calzada. 

593.- Anepígrafe
(Lamas, Cualedro)

a: 140 cm.  Ø: 47 cm.

592.- Anepígrafe
(Lamas, Cualedro)
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Características externas
Procede do lugar coñecido

como Os Mallos, en terreos
pertencentes á aldea de
Rebordondo, no termo muni-
cipal de Cualedro (Ourense).

Actualmente encóntrase depositado no Museo Arqueo-
lóxico de Ourense. Poste irregularmente cilindrado de xisto
louseño.

Bibliografía
Taboada, RG, 286; HAE, 1-3, nº. 369; IRG, IV, 55;

Rodríguez Colmenero,  La red…, 109; Galicia…, 394;
Aquae Flaviae…, 393-394, nº. 540.

Interpretación

Anotacións
Estamos ante o único exemplar en que a inscrición se

executou sobre xisto de lousa. Presenta dúas palmas gra-
vadas na primera liña do epígrafe, con paralelos en varios
miliarios da via nova. Na parte inferior aprécianse varios
motivos decorativos á maneira de palmas. Son as palmas
da victoria que acostuman aparecer nalgúns miliarios de
Constantino.

a: 135 cm.  Ø: 30 cm.
l: 4>10 cm.

594.- Constantino I, o Magno
(Rebordondo, Cualedro)

D(omino) n(ostro)
Const

anti[no]
pio

[i]nvic[to]
aug(usto)

Dedicado ó noso augusto señor Constantino, pío e invicto.

Características externas
Fálase doutro miliario que existía tamén en Rebordondo,

igual que nos Mallos, que posuía as letras …CSA…
Desaparecido.

Bibliografía
Taboada, RG, 62, 286. 

595.- Emperador
indeterminado

(Rebordondo, Cualedro)

(
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Características externas
Procede da aldea de Sta. Baia de Chamosiños (Trasmiras)

e atopábase no xardín da casa de D. Rudesindo Blanco, na
poboación de Lodoselo. Trátase dun tambor de granito de
gran groso sobre o que se encontraba escavado un sartego
de neno.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 395-396, nº. 544.

Interpretación

Anotacións
Debido ó escaso número de letras que se poden apre-

ciar resulta imposible atribuírlle este exemplar a un empe-
rador determinado. Non cremos que a lenda poida atribuír-
se á fase medieval do monumento, posto que se atoparía
oculta durante a utilización deste. En calquera caso, este
achado permite determina-la dirección da ruta ó iniciarse,
despois de Rebordondo, ó seu paso pola Limia.a: 110 cm.  Ø: 40>50 cm.

596.- Emperador
indeterminado

(Sta. Baia de Chamosiños, Trasmiras, Ourense)

…MB…

Características externas
Estivo moito tempo tirado no centro do barrio antigo dos

Pardieiros (Trasmiras), na beirarrúa da antiga verea que cru-
zaba esta poboación. Encóntrase, actualmente, no patio
dunha casa situada nas aforas de Pardieiros, desempeñan-
do as funcións de bebedoiro para as galiñas. Trátase dun
cilindro regularmente executado, de granito de gran fino, que
foi baleirado para sartego. Nunha das súas frontes amosa
unha inscrición que nada ten que ver co miliario, e si co sar-
tego xa que fai mención da persoa alí enterrada: Geor(gius),
Xurxo.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Galicia…, 397; Aquae Flaviae…,

397, nº. 548.

Anotacións
Intentamos nas últimas datas revisa-lo estudio do monu-

mento pero resultou imposible localizalo. ¿Extraviado, co-
ma tantos outros? Pardieiros dista de Trasmiras non máis
de tres quilómetros.a: 175 cm.  Ø: 65 cm.

597.- Anepígrafe
(Pardieiros, Trasmiras)
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Características externas
Miliario desaparecido. Foi encontrado, hai poucos anos,

servindo de poste no patio dunha casa arruinada na poboa-
ción de Pidre (Xinzo de Limia). Gran fuste ben cilindrado de
granito de gran groso. 

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 397, nº. 549.

Anotacións
Nunha recente visita ó lugar puidemos comprobar, con

mágoa, que a casa arruinada foi refeita e o miliario vendido,
non sabemos a quen. É de supoñer que o cilindro se acha-
ría orixinariamente no extremo occidental do termo de
Pidre, na marxe mesma co de Abavides, por onde pasaría
a vía. Acharíase a máis de dous quilómetros desta última
poboación e a menos de tres de Xinzo.

598.- Anepígrafe
(Pidre, Xinzo de Limia)

Características externas
Desaparecido. Foi exhumado ó norte e a pouca distan-

cia da vila de Xinzo de Limia, segundo informa D. Pedro
González de Ulloa a mediados do século XVIII, e traslada-

do para facer de poste dun corredor na praza da mesma
poboación, onde aínda o viu Fr. Pedro Cid e D. Ramón
Barros Sibelo. Lamentablemente, desapareceu en datas
posteriores, xa que a casa do corredor que se apoiaba no
miliario, no tempo en que este servía de amarradoira para
os burros nos días de feira, foi desfeita.

Bibliografía
González de Ulloa, RAH, carpeta 9/3931-14; Barros

Sibelo, RAH, Carpeta, nº. 16; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae…, 389-390, nº. 536; Don Pedro González…,
15-33.

Anotacións
A interpretación realizada polo abade de Santa Baia de

Chamosiños naquel tempo é substancialmente válida e,
daquela, incluso penetrante. Só lixeiras correccións, sobre
todo na segunda parte.

599.- Maximino
e Máximo

(Xinzo de Limia, Ourense)

a: 250 cm.  Ø: 55 cm.
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Características externas
Foi exhumado nunha horta situada a NW e a pouca dis-

tancia da poboación de Xinzo de Limia (Ourense) en 1971,
xunto con dúas estatuas sedentes da época e outros restos.
Actualmente encóntrase depositado no Museo Arqueoló-
xico de Ourense. Pequeno tambor ben cilindrado de grani-
to de gran de tamaño mediano.

Bibliografía
Ferro Couselo, Noticiario…, 333; Rodríguez Colmenero,

La red…, 111; Galicia…, 396; Aquae Flaviae…, 392, nº.
539.

Interpretación

Anotacións
A inscrición do miliario aparece bastante desordenada

na súa parte inferior, saíndo da liña a letra f, de f(elici), o que
non impide que poidamos interpretala tal como fixemos.
Compróbase, ademais, que o soporte elixido é un tambor
dunha columna preexistente e reaproveitada para tal fin.

a: 75 cm. Ø: 31 cm.  l: 10 cm.

600.- Galerio
(Xinzo de Limia, Ourense)

Galerio Valer
io Maximi

ano
aug(usto) p(io) f(elici)

Dedicado a Galerio Valerio Maximiano, augusto, pío, feliz.

(
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Unha fotografía moi ampliada exposta recentemente no
Museo da Limia, en Vilar de Santos, anteriormente publica-
da tamén por Alvarado et alii, La vía nova en A Limia,  1992,
mostra unha ponte antiga sobre o Limia, xa destruída hoxe
en día, cun miliario posiblemente anepígrafe chantado a
poñente do viaducto e sobre a berma da canle do río.
Podería atribuírse tamén á via nova pero, dado que a ponte
á que acompaña serviu para dar paso á vía que andamos a
describir, parécenos lóxico atribuírlle tamén o miliario do
que se trata. Xa no século XVIII refírese a el Pedro Gonzá-
lez de Ulloa, abade de Sta. Baia (en Rodríguez Colmenero,
D. Pedro…, 24) nestes termos:

“Otra columna está arrimada a la misma puente (que lla-
man das Poldras) esta sí que es columna miliar…”. Non
coñecémo-las dimensións.

601.- Desaparecido
(Vilariño das Poldras, Sandiás)

a: 230 cm.  Ø: 56 cm.  l: 7>10 cm.

602.- Galerio
(Castelaus, Vilar de Santos)
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Características externas

Foi atopada nunha eira situada á dereita da antiga es-
trada de Ourense a Verín, na poboación de Taboadela
(Ourense). Consérvase, actualmente, na mesma poboa-
ción, no vestíbulo da casa do concello. Bloque granítico de
mediana calidade, que conserva os seus elementos orixi-
nais a excepción do foculus, que foi lixeiramente alongado.

O campo epigráfico está considerablemente afectado pola
erosión, dificultando a interpretación total do epígrafe.

Bibliografía
Taboada Chivite, De re epigraphica…, 309 ss., lendo só

o teónimo; Rodríguez Colmenero, Galicia…, 400; Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae…, 157, nº. 137, interpretando a
totalidade do epígrafe tal como aquí se expón.

Características externas
Foi atopado cando se realizou a concentración parcelaria

na zona, formando parte dun muro divisorio da propiedade
que tiña don Camilo Gómez Ferreiro no termo coñecido como
A Lama ou Quintela, a media distancia entre as poboacións
de Castelaus e Outeiro (Vilar de Santos, Ourense). Actual-
mente encóntrase depositado nunha rúa da aldea de Outeiro,
fronte á casa do seu descubridor. Trátase dun fuste comple-
to, ben cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Quintas, Diario La Región, 24-IX-92;  Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae…, 398, nº. 555.

Anotacións
Tamén podería atribuírse este miliario á vía XVIII.

Nembargantes, dado o seu lugar de aparición, encaixado

nun muro de peche dunha leira, e por tanto sen xustificación
dun traslado útil feito dende certa distancia, coidamos que
se acharía in situ ou, polo menos, nas proximidades do seu
lugar orixinario.

Interpretación

Imp(eratori) c(aesari) G(aio) Va
lerio  Ma
ximiano

p(io) f(elici) aug(usto) invic. .
to

Dedicado ó césar emperador Gaio Valerio Maximiano, pío, feliz,
invicto, augusto.

603.- Lares viais
(Taboadela, Ourense)

65 x 30>40 x 30>36 cm. l: 3>4 cm.
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Interpretación Anotacións
O presente epígrafe resulta perfectamente inserible na

vía á que llo atribuímos, marcando o seu percorrido entre o
xacemento de Santa Mariña de Augas Santas e a ponte de
Ourense, pola que cruzaría o Miño nos tempos en que o
viaducto se mantivo enteiro.

Laribus. . . . . .
Viali[bu]

s Silo Silo.  . . . . . . . .
nis (filius) [p]os[uit]. . .

Silo, fillo de Silón, dedica este altar ós lares viais.

Características externas
Epígrafe proveniente de Cornoces (Amoeiro-Ourense),

que na actualidade se garda no Museo Arqueolóxico Pro-
vincial de Ourense. 

Ara de granito moi micáceo, de boa calidade. O bloque
sufriu numerosas esmoucas e estragos, sobre todo na súa
parte superior, onde o foculus foi extraordinariamente
ampliado para servir de pía de auga bieita.

Bibliografía
IRG, IV, nº. 96; Rodríguez Colmenero, Galicia…, 315 e

402; Blázquez, Últimas…, 87; Tranoy, Galice…, 276; Le

Roux, L´Armée…, 153; Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae…, 130-131, nº. 104, lectura que facemos propia.

Interpretación

Anotacións
O epígrafe principal data do ano 79 da era. Sen embar-

go, a dedicatoria ós lares viais, lida por primeira vez por un
de nós en datas recentes (Rodríguez Colmenero, Aquae
Flaviae…, 130-131, nº. 104), foi gravada de maneira ruda,
posteriormente, no bordo do gran foculus superior, sen que
conste o dedicante. ¿Non será Moltio Mordoetitiego a ver-
sión indíxena dun, ou dos lares viais, dándose de feito, aquí
unha auténtica interpretatio? De tódolos xeitos algo facía en
terras de Cornoces no ano 79, o da morte de Vespasiano, a
vexillatio da lexión VII Gemina á que pertencía Lucius
Caecilius. ¿Non sería traballando no artellamento desa
posible vía entre Aquae Flaviae e Iria Flavia, núcleos urba-
nos, ámbolos dous, promovidos pola dinastía reinante, cada
unha á súa maneira, polas mesmas datas?

604.- Lares viais
(Cornoces, Amoeiro)

Lado A:
Moltio 
Mordoe.
titiego.

L(ucius) Caecili
us Fusc

us · m(iles) le(gionis) V[I
I] g(eminae) f(elicis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). .

Lado B:

IIII k(alendas) Iunias.
imp(eratoribus) Vesp(asiano) VIIII Tito VI[I]

co(n)s(ulibus)

Lado C:
Lar(ibus) Vi(alibus)

(

85 x 22 x 26 cm. l: 4>6 cm.
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Características externas
Descuberta na capela de San Xiao de Fontefría (Amoeiro),

onde permanece na actualidade. 

Ara de granito de mediana calidade, coa inscrición ben
conservada, excepto na última liña.

Bibliografía
Rivas, La capilla…, 303; Rodríguez Colmenero, Gali-

cia…, 401; Aquae Flaviae…, 159, nº. 140.

Interpretación

Anotacións
Dubidamos en atribuíla ou á vía Aquis Querquennis-

-Lucus ou á vía Aquae Flaviae-Iria Flavia xa que aquí preti-
ño se cruzan entre si; case con seguranza á segunda. De
calquera xeito, os epígrafes viarios acumúlanse neste cru-
zamento de camiños, ou como miliarios ou como dedicato-
rias ós lares viais. 

605.- Lares viais
(San Xiao de Fontefría, Amoeiro)

Lari(bus) Vi
alibus
Petro
nius 
ex vo

to p(osuit).. .

Petronio dedicou este altar ós lares viais, debido a un voto que
fixera.

60 x 30 x 25 cm. l: 6 cm.
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3. Posible vía Aquae Flaviae - Aquis Celenis

Arrincaría de Chaves, cara ó norte, pola actual estrada de San Caetano, séndolle atribuíble, coa
mesma probabilidade cá vía Aquae Flaviae-Iria, en primeiro lugar, o problemático miliario de Santa
Cruz, preto de San Jurge, na actualidade extraviado. Avanzaría despois por Calvão, cun posible milia-
rio anepígrafe, tocaría despois San Caetano, Souteliño, Videferre, Santa Marta de Lucenza, onde, na
capela desta advocación, se conserva outro miliario anepígrafe, e Lucenza mesma, onde recentemente
se achou outro posible miliario, cruzando o Larouco pola portela de Gudín ata O Bouzo e Seoane de
Oleiros, onde se atopou outro pequeniño miliario dedicado a Xuliano ou a Graciano. Pola alta plani-
cie de Covelas, chegaría a Ouvigo, onde un de nós exhumou un oratorio paleocristián (R. Colmenero,
Excavaciones…, Ouvigo, 267 ss.); descendería despois ó Mosteiro de Ribeira e Ganade, onde se conta-
biliza outro miliario anepígrafe partido á beira da rúa. Pasada a aldea de Ganade cara ó norte, e da
extrema entre os termos desta poboación e a de Lamas, procedería outro miliario que hai anos des-
cubriu un de nós na segunda das aldeas (Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, nº. 557 e 559).
Avanzaría despois polo Toxal, onde cruzaría o Limia, ata A Saínza e Rairiz de Veiga, para dependu-
rarse, Lampaza arriba, ata O Furriolo e rumbo a Celanova, que ladearía ensiscando polas faldras meri-
dionais do outeiro de Castromao (Coeliobriga), dende onde descendería para cruza-lo Arnoia, en direc-
ción norte, pola ponte romana de Freixo. Entre o recheo desta ponte, foi atopado un novo miliario
dedicado a un emperador do baixo imperio. A partir de aquí, o seu decurso resulta problemático xa
que se dá unha total ausencia de epígrafes viarios. A lóxica do seu trazado suxire, non obstante, que
traspasaría o Miño por Ponte Castrelo e encaixaríase, a continuación, pola ribeira dereita do Avia ata
Boborás e Almuzara, traspasaría, de seguido, o porto do Paraño para, por Campo Lameiro, arribar a
Aquis Celenis posiblemente. 



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

680

Características externas
Descuberto á entrada da aldea de Calvão, próxima a

Chaves, á beira dun camiño, onde permanece aínda.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 410-411, nº. 581.

Anotacións
Todo fai crer que se trata dun miliario, aínda que bas-

tante transformado, xa que ofrece o fuste rebaixado. Nem-
bargantes, forma e dimensións aconsellan a posibilidade
expresada. Calvão encóntrase non moi afastado desta cal-
zada, que é a de San Caetano.

606.- Anepígrafe
(Calvão, Chaves)

a: 210 cm.  Ø: 40 cm.

Características externas
Atópase no interior da capela de Sta. Marta, a un quiló-

metro ó sur da aldea de Lucenza (Cualedro, Ourense), ser-
vindo de pía de auga bendita. Orixinariamente acharíase
situado na inmediata estrada que cruzaba por aquel lugar e
que deixou o topónimo Estrada, fosilizado a 200 m a poñen-
te da capela mencionada, a cal se encontra situada no gran
poboado romano que alí existe. En datas non afastadas
realizáronse neste lugar importantes escavacións arqueoló-
xicas, en parte sen dar a coñecer aínda (Rodríguez
Colmenero, “Excavaciones arqueológicas en el poblado
romano de Santa Marta, Lucenza, Cualedro (Ourense)”,
NAH, 1976).

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 400, nº. 558.

Anotacións
É o segundo miliario coñecido desta vía, xa a uns 30 km

dende Aquae Flaviae e despois de pasar por Souteliño e a
baixada de Videferre ata o curso do Búbal.

a: 60 cm.  Ø: 50 cm.

607.- Anepígrafe
(Sta. Marta, Lucenza, Cualedro)
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Características externas
A pouco máis dun quilómetro do anterior, non sabemos

se  procedente deste ou pertencente a unha milla distinta,
apareceu fincado no alcouce do Pumar, á beira mesma da
vella vía, xunto á casa de José Dorrego, outro miliario ane-
pígrafe. Trátase dun cilindro de granito de gran medio, ben
executado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Vai completándose o decurso que xa se supuña para

esta vía, a cal traspasaría despois de Lucenza as beiradas
orientais da serra de Larouco cara a Gudín e O Bouzo.

a: 85 cm.  Ø: 30 cm.

608.- Anepígrafe
(Lucenza, Cualedro)

Características externas
Atopado na casa que ten

Dª. Dorinda Rodríguez Ló-
pez na poboación de Seoa-
ne de Oleiros (Xinzo de Li-
mia, Ourense). Actualmente
encóntrase depositado no
Centro Arqueolóxico de Aquis
Querquennis (Bande). Pe-
queno fuste reaproveitado,
de granito de gran groso.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, La red…, 102, nº. 52; Aquae

Flaviae…, 399, nº. 556, interpretando vic(tori) onde agora
lemos claramente per(petuo).

Interpretación

Anotacións
Atribuímoslle este exemplar ó emperador Xuliano “o

Apóstata”, sempre coas reservas pertinentes, posto que
ben podería estar dedicado a calquera emperador do baixo
imperio que posúa nome rematado en …iano. A aparición
do miliario neste lugar certifica, de maneira espléndida, que
esta vía atravesa o Larouco pola portela de Lucenza, des-
cende ata o Bouzo e Seoane de Oleiros despois de cruza-
do o río Alboriz.

a: 51 cm.  Ø: 30 cm.  l: 6 cm.

609.- Xuliano?
(Seoane de Oleiros, Xinzo de Limia)

[Imp(eratori) caes(ari)
Fl(avio) C(laudio) Iul]

iano per(petuo) s
em(per) aug(usto)

Dedicado ó cesar emperador Flavio Claudio Xuliano, perpetuo e
definitivo augusto.
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Características externas
Procede do alcouce de Barro, ó norte da poboación de

Lamas, onde o descubriu un de nós en 1974, á beira da
porta da vivenda do seu propietario, don José Fernández.
Recentemente foi trasladado polo seu propietario a un chalé
próximo á cidade de Ourense, segundo nos dixeron. Ci-
lindro de granito de boa calidade do cal a penas se conser-
va a parte inferior. Non se pode ler máis que aug, co trazo
do g pendente, o que o aproxima a unha cronoloxía baixo
imperial.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 400, nº. 559.

Anotacións
O cilindro tivo que ser traído do lado occidental do termo,

na estrema con Ganade, por onde pasaba a vía.a: 70 cm. Ø: 54 cm. l: 8 cm.

610.- Emperador
indeterminado

(Lamas, Xinzo de Limia)

Características externas
Consiste nun medio cilindro partido lonxitudinalmente,

de 1,28 m de lonxitude por 35 cm de diámetro, deitado na
beirarrúa, preto da igrexa parroquial de Ganade, e onda a
casa de don Francisco Quelle. O seu descubridor parece
notar na superficie vestixios das letras g, con trazo colgan-
te, e r. Áchase actualmente na mesma posición. 

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 399, nº. 557.

Anotacións
Por alí, e dende Mosteiro de Ribeira, pasaría a vía que

estamos describindo procedente de Aquae Flaviae dereita
ó Toxal, cruzando o Limia por unha ponte antiga cara á
Saínza, onde se cruzaba coa via nova e se alongaba des-
pois ata Rairiz, o Furriolo, Celanova, etc.

a: 128 cm. Ø: 35 cm.

611.- Anepígrafe
(Ganade, Xinzo de Limia)
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Características externas
Foi atopado no ano 1989 durante as obras de reparación

da ponte de Freixo (Celanova) embutido no interior do tím-
pano da devandita ponte. Actualmente encóntrase nas ofi-
cinas do enxeñeiro de camiños, canles e portos, Durán
Fuentes, a quen lle agradecémo-las facilidades ofrecidas
para a realización do seu estudio. Trátase dun pequeno
fragmento de columna de granito de gran fino.

Bibliografía
Durán Fuentes, La construcción de puentes en la anti-

gua Gallaecia romana, tese de doutoramento inédita, A
Coruña, 346; “La identificación de los puentes romanos en
Hispania: una cuestión a desarrollar”, OP Ingeniería y
Territorio, III, nº. 57, 8.

Interpretación

Anotacións
Non podemos adscribir este exemplar a ningún empera-

dor determinado, aínda que pola fórmula empregada e a
tipoloxía das letras estariamos ante unha peza tardía, tal
vez dun miliario dedicado ós fillos de Constantino, sen
excluír a Magnencio e Decencio, por suposto.

............[trium]
phatori sem

[pe]r au[g]u[sto]
.........................

a: 21 cm.  Ø: 26 cm.  l: 5> 8 cm.

612.- Emperador
indeterminado

(Ponte Freixo, Celanova)



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

684

4. Vía Aquae Flaviae - Asturica Augusta, por Sanabria

Derivaría da posible Aquae Flaviae-Brigantium, cara ó leste, despois de pasada Vilela do Támega
e antes de chegar á fronteira de Feces, sendo o miliario de Carino de Vila Frade o primeiro que se
ocupa de marca-la súa derrota. Ascendería, despois, en dirección ó oppidum romano de Florderrei
Vello, posible capital dos Tamaganos e viveiro de numerosas inscricións da época, proseguiría, a con-
tinuación, por Terroso, Barxa, termo de Tameirón e Esculqueira, que contan cunha serie de lugares
onde foron achados novos miliarios anepígrafes consecutivos. É posible que tocase, a continuación,
Vilavella para, a través do porto da Canda, cruzar cara a Lubián, do que constitúe testemuño verda-
deiro un miliario desaparecido e outro anepígrafe existente nesta aldea, proseguir despois por Requejo
e Puebla de Sanabria ata Palacios de Sanabria, e desviarse dende aquí cara a Asturica a través de
Castrocontrigo e Nogarejas. É neste tramo, entre Puebla de Sanabria e Nogarejas, no que Contador
de Argote testemuña o paso desta vía nestes termos: “…Entre Puebla de Sanabria y Astorga, Otero,
Remesal, Anta de Conejos, Carvajales de la Encomienda, Espadanhedo, Muelas, Justel, Villaverde,
Fuentencalada, Castrocontrigo, Torneiros, Santiago de Millas, Barrio de Penhas, Astorga”5. Dende logo,
Anta de Conejos e Santiago de Millas son topónimos viarios dabondo significativos. Un pouco des-
pois, xa no territorio de Pinilla de la Valderia, viraría cara a Astorga, percorrendo, de sudoeste a nor-
deste, o rico territorio mineiro romano da Valduerna. É unha pena que o tramo Sanabria-Astorga non
conte con miliarios para confirmar en todo o seu desenvolvemento o trazado que propoñemos. 

5 Contador de Argote, Memórias…, II, III, XIII, 591. 
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Características externas
Encóntrase no adro da

capela de Sta. Marta, nas
veciñanzas da poboación

de Vilafrade (Chaves). Trátase dun miliario de granito de
gran medio, fragmentado en dúas partes; a metade superior
correspondería ó sector do epígrafe, mentres que a outra
identificaríase coa base.

Bibliografía
Argote, Memórias…, I, 297; Capela, Miliários…, 204;

CIL, II, 4795; Cardozo, Algumas…, 63; Barradas, Vías…,
72; Rodríguez Colmenero, La red…, 64 ss.; Galicia…, 420;
Aquae Flaviae…, 400-401, nº. 560.

Interpretación

Anotacións
Os dous fragmentos que se conservan no adro da cape-

la de Sta. Marta corresponden a un mesmo exemplar,
segundo concluíu anteriormente un de nós, non a dous,
como se viña sostendo. En canto ó seu epígrafe, cómpre
sinalar que o f de felici aparece gravado como un p, e o g
de aug mostra un apéndice colgante, moi propio dos milia-
rios do século III e IV.

a: 225 cm.  Ø: 45 cm. 
l: 12>14 cm.

613.- Carino
(Capela de Sta. Marta, Vilafrade, Chaves)

Imp(eratori) [caes(ari)]
M(arco) Aur(elio) Ca

rino
p(io) f(elici) aug(usto)
tr(ibunicia) p(otestate)

p(atri) p(atriae)

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Carino, pío, feliz,
augusto, investido co poder tribunicio, pai da patria.
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Características externas
Encóntrase situado no lugar coñecido como A Touza do

Canuto, alusión toponímica ó miliario mesmo, nun terreo
dedicado a monte baixo, achándose tirado no chan a uns 20
m, cara ó sur da pista forestal que comunica aquela zona
coa Esculqueira. Trátase dun cilindro completo, de granito
de gran medio, con sección de maior diámetro na parte
superior ca na inferior. Restos do toco de asento na base.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 402, nº. 561.

Anotacións
O topónimo Canuto, que deu nome ó sitio, fai alusión a

que o miliario estivo alí tradicionalmente, de pé, e polo tanto
atópase in situ. Trátase dun feito que tamén avala o remoto
do lugar e da fragosidade da paisaxe por onde discorre esta
vía.

Características externas
Encóntrase tirado na parte superior dunha terra dedica-

da a cereais, á beira da vía romana, no termo coñecido
como A Xeria, Geria ou tamen Os Lamagorzos, en terreos
pertencentes á poboación da Esculqueira (A Mezquita).
Trátase dun fuste completo, ben cilindrado, de granito de
gran medio moi compacto. 

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 402-403, nº. 563.

Anotacións
De novo a presencia dun topónimo sorprendente, que

vemos repetido noutras áreas próximas e non tan próximas,
o que demostra que Geria, Geira, Xe, Xea non son exclusi-
vos da via nova senón doutras moitas calzadas. Coidamos
que, no fondo, está a palabra latina girum (curva), pero en
plural, gira. Sorprendente a distancia existente entre os
dous cilindros, 1.830 m, dato que confirma o emprego da
milla de 10 estados no NW.

615.- Anepígrafe
(A Esculqueira, A Mezquita)

a: 219 cm. Ø: 50 cm.

a: 175  cm.  Ø: 45 cm.

614.- Anepígrafe
(Tameirón, A Mezquita)
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Coñecémolo a través das noticias de Argote: “Outro
Padrão dizen existe em Lubian, termo de Castella, na estra-
da para Astorga; porém atéqui me não chegan a sua inscri-
ção”. Con tan escasas novas, non sabemos se podería iden-
tificarse co anepígrafe que describimos no número seguinte.

Bibliografía
Argote, Memórias…, III, 12, 576.

616.- Desaparecido
(Lubián, Zamora)

Características externas
Nunha casa en ruínas do barrio antigo, pretiño do cemi-

terio, existe incrustado nunha parede, de pé, un notable
fuste, ben cilindrado, de granito de gran groso. Trátase sen
dúbida dun miliario. Outros posibles que neste mesmo lugar
deu a coñecer anteriormente un de nós (Rodríguez Colme-
nero, Aquae Flaviae…, 1ª ed. 524 e 2ª ed. 404), parécennos
agora máis problemáticos, razón pola que non os incluímos
neste corpus.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Lubián constituíu un paso estratéxico ó longo de tódolos

tempos entre as terras galaicas e a Meseta. Por forza, e a
través das portelas do Padornelo e A Canda, tivo que cru-
zar unha vía romana, como parecen confirma-los testemu-
ños aducidos.

617.- Anepígrafe
(Lubián, Zamora)

a: 180 cm.    Ø: 35 cm.
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5. Vía romana Aquae Flaviae - rexión mineira de Três Minas

Vén suxerida, á parte de pola lóxica viaria, polo pequeno anaco de miliario dedicado a
Constancio achado no campo da Roda, saída de Chaves cara a Samaiões. É moi probable que se trate
do camiño romano que, prolongándose por Samaiões mesmo, chegaba ata Vilas Boas e Vidago, tras
franquea-la serra do Bruñeiro polo oeste. Proseguiría dende Vidago ata Carrazedo de Montenegro para,
dende aquí, penetrar na rexión mineira montañosa de Três Minas-Jales e marchar, a través da ponte
romana de Alfarela, ata O Pinhão, xa na marxe do Douro.

618.- Constantino I, o Magno
(Quinta do Caneiro, Chaves)

Características externas
Procede da Quinta do Caneiro, nas aforas da cidade de

Chaves, preto da bifurcación das estradas de Vila Real e
Valpaços. Actualmente gárdase no Museu da Região Fla-
viense (Chaves). Parte superior dun miliario de granito de
gran groso, imperfectamente cilindrado.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 409-410, nº.

579.

a: 57 cm.  Ø: 45  cm.  l: 7>10 cm.
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Interpretación Anotacións
O c de caes pódese interpretar como un g, por presen-

tar este un trazo vertical. Nembargantes, unha vez exami-
nado con máis detalle, obsérvase que están separados,
véndonos obrigados a pensar que se trata dun accidente.
Na nosa opinión, sinalaría, este miliario, o inicio dunha vía
que corría para o Douro, segundo xa queda dito.

I[m]p(eratori)
cae[s(ari) C]onst

ant[in]o
p(io) [f(elici)] a[ug(usto)]

Dedicado ó emperador césar augusto Constantino, pío e feliz.
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6. Vía romana Aquae Flaviae - Vila Real - Régua

As constantes topográficas suxiren que entre o val do Támega e as beiras do Douro foi, máis ou
menos, o aliñamento das fendas que permitiron a apertura da actual estrada Chaves - Vila Pouca - Vila
Real - Santa Marta de Penaguião - Peso da Régua, as que tamén propiciaron o trazado das súas ante-
cesoras e, por suposto, dunha vía romana da que na actualidade non se conservan abondos testemu-
ños arqueolóxicos. No que respecta ó mundo dos miliarios, podería dicirse que os vestixios atribuí-
bles situaríanse, curiosamente, ó comezo e ó final do camiño, isto é, en Outeiro Jusão, a dous quiló-
metros de Chaves, onde atopamos un miliario anepígrafe, e en Cidadelhe, á beira do Douro e nunha
posición lixeiramente máis occidental que Peso da Régua, onde se descubriu outro, hoxe perdido, atri-
buíble, segundo coidamos, a Numeriano. Trátase da vía dos balnearios de augas sulfurosas, pero tamén
da actividade mineira, non só porque os arredores de Vila Real foron nalgúns lugares intensamente
explorados senón porque dende Pedras Salgadas existía un enlace para Três Minas aínda máis doado
topograficamente que a vía directa por Carrazedo de Montenegro6. 

6 Agradecémoslle ó P. João Parente, director do Museu de Vila Real, as informacións pertinentes. 

Características externas
Cilindro de granito perfectamente executado existente

nunha casa derrubada da aldea de Outeiro Jusão (Chaves),
á beira da antiga estrada para Vidago e Vila Real. Non pre-
senta vestixios de letras.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae, II…, 91.

Anotacións
Non se advirten vestixios de letras, polo que coidamos

que debeu servir de soporte para recibir inscricións pinta-
das.

A súa presencia en Outeiro Jusão mostra a existencia
dunha vía que determina, por outra parte, as constantes
topográficas.

a: 200 cm.  Ø: 40  cm.

619.- Anepígrafe
(Outeiro Jusão, Chaves)
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620.- Numeriano?
(Cidadelhe, Peso da Régua)

Características externas
A noticia sobre a existencia deste milario é de Russell,

quen a toma de Levy. Tería aparecido en Cidadelhe, no
lugar de Marco, a pouca distancia de Peso da Régua. Levy
di simplemente que estaría dedicado a Marco Aurelio. Tó-
dolos nosos esforzos por atopa-lo cilindro resultaron infruc-
tuosos. Ninguén recorda no lugar un monumento dese tipo.

Bibliografía
Levy, Caldas…, 14 (cit. en Russell); Russell Cortez, As

escavacões…, 38 ss.; HAE, 1-3, 36, nº. 471.

Anotacións
A inscrición resulta moi dubidosa debido ás carencias

manifestas na súa transmisión, xa que as noticias que
Russell fornece son totalmente insuficientes. Podería ser
atribuíble a Numeriano, como mostramos na interpretación.
Parece ter milla ó final, sen indica-lo caput viae, pero pode
tratarse tamén dun texto diferente. Ofrecemos este epígra-
fe, polo tanto, con tódalas reservas. 

Interpretación

Imp(eratori) [caes(ari)] 
M(arco) Au[relio Numerio 

N]umer[riano]
aug(usto) p(io) f(elici)

p(ontifici) m(aximo) t(ribunicia) p(otestate) p(atri) p(atriae)
II XX ?

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Numerio Numeriano,
augusto, pío, feliz, pontífice máximo, coa tribunica potestate e pai
da patria. IIXX?
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7. Vía romana leste-oeste, pola rexión de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar

Sen abandonar aínda o hinterland amplo de Aquae Flaviae, faise preciso facer mención dos vesti-
xios miliarios dunha ruta que discorre en dirección leste-oeste, a menos de quince quilómetros de dis-
tancia ó mediodía da cidade romana. A ruta derivaría en Lebução dunha hipotética variante da vía XVII,
que supostamente uniría Chaves con Vinhães. Despois de Lebução, proseguiría por Fiães, Lama de
Ouriço (miliario dubidoso), Saa (cruzamento coa vía XVII), Valelongo (miliario anepígrafe), Monsalvarga
(miliario anepígrafe), Vassal (novo resto da mesma natureza). A continuación, e con novas sobre milia-
rios perdidos7, proseguiría por Argeriz, Carrazedo de Montenegro, Vila Pouca de Aguiar e, tal vez,
Ribeira de Pena e Braga, un sector este último no que non se atoparon aínda vestixios que a demostren.

7 Informe oral dun cazador ó P. João Parente falándolle dos dous cilindros existentes non lonxe da estrada, nos termos da aldea de Padrela.
Lamentablemente non puidemos atopalos. 

Características externas
Encóntrase no patio da arruinada casa rectoral de Bouçoais

(Valpaços, Portugal), servindo de apoio a un corredor.
Cilindro completo, ben traballado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Barradas, Vías…, CL; Rodríguez Colmenero, Aquae

Flaviae…, 337, nº. 434.

Anotacións
É posible que esta columna fose levada a Bouçoais

dende as inmediacións.

a: 180 cm.  Ø: 45 cm.

621.- Anepígrafe
(Bouçoais, Valpaços, Portugal)
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Características externas
Atopouse este problemático miliario no importantísimo

xacemento romano das Muradelhas, a antiga Lavagornia,
onde apareceu a coñecida ara do Museo de Chaves. 

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 544, 1ª ed,

1997.

Anotacións
Percíbense vestixios de letras; algúns dos trazos mani-

féstanse na fotografía que ofrecemos.

É posible que pertencese a unha vía que, procedente de
Lebuçao, marcharía cara ó oeste, segundo xa se dixo. A ela
serían atribuíbles tamén os miliarios dos números anteriores. 

a: 132 cm.  Ø: 30 cm.

623.- Indeterminado
(Fiães, Valpaços)

Características externas
Encóntrase, xunto co anterior, no patio da arruinada

casa rectoral de Bouçoais (Valpaços, Portugal), servindo de
apoio ó mesmo balcón. Trátase dun cilindro ben executado,
de granito de gran groso, que presenta gravadas varias
cruces.

Bibliografía
Barradas, Vías…, CL; Rodríguez Colmenero, Aquae

Flaviae…, 337, nº. 434.

Anotacións
Vale o dito para o exemplar anterior.

a: 169 cm. Ø: 35 cm.

622.- Anepígrafe
(Bouçoais, Valpaços, Portugal)
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É transmitido por Távora.

Bibliografía
Távora, Noticias…, 31; Rodríguez Colmenero, Aquae

Flaviae…,1ª ed., 428, 2ª ed., 336.

Interpretación

Anotacións
Cremos nun principio que se trataba dun miliario atribuí-

ble á vía XVII; pero, visto o seu aliñamento coa ringleira de
miliarios que se establece entre Bouçoais e Carracedo de
Montenegro, xa non queda dúbida da súa pertenza a esta
vía transversal.

D(omino) n(ostro) <M>agno
Magnent<i>

o p(io) inv(icto) sem
p(er) aug(usto)

b(ono) r(eipublicae) n(ato)

Dedicado ó noso señor sempre augusto, Magno Magnencio, pío
e invicto.

624.- Magnencio
(Lama do Ouriço, Valpaços)

Características externas
Atópase fincado no exterior do almacén que posúe D.

Armandino Silverio na poboación de Vilarandelo (Valpaços,
Portugal), xunto ós invernadoiros. Segundo o seu propieta-
rio, procede da poboación de Valongo (Valpaços), onde o
atopou cando procedeu á derruba dunha casa que foi refor-
mada, posteriormente trasladouno á beira do devandito
almacén de Vilarandelo.

Gran cilindro, ben executado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Inédito. 

Anotacións
O achado deste miliario resultou determinante para con-

figura-la ruta leste-oeste, que estamos seguindo, e que uni-
ría a zona mineira de Três Minas con rexións nororientais
aínda non ben determinadas.

a: 175 cm.  Ø: 56 cm.

625.- Anepígrafe
(Valelongo, Valpaços)
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Características externas
Áchase fincado no xardín dunha casa de moderna cons-

trucción, que se sitúa ó lado da estrada que comunica
Monsalvarga con Valpaços, na poboación de Vassal e a
menos dun quilómetro do exemplar anterior. Trátase dun
tambor ben cilindrado de granito de gran fino.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O cilindro foi traído, sen dúbida, das inmediacións do

seu actual lugar polo propietario do inmoble, posiblemente
un emigrante, co que non puidemos contactar.

a: 70 cm.  Ø: 45 cm.

627.- Anepígrafe
(Vassal, Valpaços)

Características externas
Atópase situado na marxe esquerda da estrada que

pasa polo centro da aldea de Monsalvarga (Valpaços, Por-
tugal), encaixado no valado dunha horta que limita coa ac-
tual estrada. Anaco de tambor ben cilindrado, sen epígrafe.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 411.

Anotacións
Este solitario exemplar, que noutra ocasión atribuíu un

de nós a unha vía indeterminada, encontrou ultimamente
varios compañeiros de ruta, segundo estamos vendo.

a: 58 cm. Ø: 49 cm.

626.- Anepígrafe
(Monsalvarga, Valpaços)
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Características externas
Miliario desaparecido. Hübner, seguindo as súas fontes

de información, afirma que apareceu no termo de Carrazedo,
sen precisar lugar exacto, polo que un dos posibles candi-
datos podería ser Carrazedo de Montenegro (Vapaços).
Moito nos tememos que non sexa así, segundo diremos
despois.

Bibliografía
CIL, II, 4786; Barradas, Vías…, E-14; Rodríguez

Colmenero, Aquae Flaviae…, 409, nº. 578.

Interpretación

Anotacións
Como existen tres poboacións que se chaman

Carrazedo, ignoramos se a localización do miliario corres-
ponde a Carrazedo de Amares, Carrazedo de Montenegro
ou Carrazedo de Bragança. Coidamos que se trata inexora-
blemente de Carrazedo de Amares, onde, efectivamente, se
constata a presencia dun miliario dedicado a este empera-
dor cunha fórmula exactamente igual (nº. 244). Dubidoso,
polo tanto.

[I]mp(erator) cae[s]ar
M(arcus) Aur(elius) Ca[rus]

p(ius) f(elix) inv(victus)
[au]g(ustus) p(ontifex) m(aximus)

Dedicado ó emperador césar Marco Aurelio Caro, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo.

628.- Caro
(Carrazedo de Montenegro, Chaves)
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Características externas
Desaparecido. Coñecémolo polas noticias que fornece

Ceán Bermúdez, como procedente da poboación de Alber-
guería (A Veiga do Bolo, Ourense), actualmente mergullada
baixo as augas do encoro de Prada.

Bibliografía
Ceán Bermúdez, Antigüedades…, 216; IRG, IV, 60; Rodrí-

guez Colmenero, La red…, nº. 38; Aquae Flaviae…, 409, nº.
577.

Interpretación

Anotacións
A inscrición é fragmentaria e mal transcrita e, deste

xeito, resulta imposible atribuírlla a un emperador determi-
nado. O valor deste posible miliario consiste na suxestión
dunha vía entre Aquae Flaviae e Forum Gigurrorum, que,
con moitas dúbidas, deixamos, a grandes liñas, descrita.

...co(n)s(uli). VI...
...p. IX. p .f

...vac XII p.m.

629.- Emperador
indeterminado

(Alberguería, A Veiga do Bolo)

8. Posible vía Aquae Flaviae - Forum Gigurrorum

Con ela ligaríanse dúas grandes mansións doutras tantas vías principais. O único resto epigráfi-
co que a delataría como tal sería o miliario, hoxe perdido, da Alberguería, O Bolo (Ourense), do que
se fai eco Ceán Bermúdez8. Se a nosa hipótese se confirmase, o sector da vía entre Chaves e A Gudiña
seguramente derivaría da do Támega en Feces de Abaixo e ascendería despois a Feces de Cima, Vilar-
decervos, Riós, O Navallo, A Gudiña, etc.

8 Ceán Bermúdez, Sumario…, 216. 
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Capítulo X

O EPICENTRO VIARIO LUCENSE
E OUTRAS RUTAS TRANSVERSAIS

DO MESMO SECTOR

Que Lucus Augusti foi tamén un grande epicentro viario non hai dúbida, dada a súa categoría
de capital conventual. Nembargantes, non sabemos por que os documentos e monumentos viarios son
moitísimo máis escasos ca no convento bracarense; de aí as diferencias á hora de determina-lo perco-
rrido das distintas rutas. Sen embargo, abundan dentro do convento lucense as dedicatorias ós lares
viais, que, en número bastante significativo, veñen a supli-los miliarios na súa específica función de ser
detectores de rutas romanas. 

Xa se dixo que por Lugo pasaba un dos grandes eixes viarios do noroeste, a chamada vía XIX,
de longuísimo percorrido entre Bracara e Asturica, da que xa se tratou. Tamén se abordou xa, en rea-
lidade fóra de lugar, esa vía oficial que unía Lucus con Brigantium polos Castra Cohortis I
Celtiberorum, que testemuña o miliario de Friol, e que foi englobada nesa artificial vía XX, chamada
per loca maritima. Agora trátase de determinar as pegadas que detectan outras posibles vías rexionais
que, con orixe en Lugo ou de paso por esta cidade, unían a capital de convento xurídico coa Mariña,
coas terras ourensás do convento bracarente e coas setentrionais do asturicense. Non cabe dúbida de
que Lucus, a semellanza do que aconteceu con Bracara, Asturica e Aquae Flaviae, tería constituído un
auténtico epicentro viario de comunicación no que confluiría a rede de camiños, tanto conventuais
como extraconventuais, levándose a cabo dende este o proceso de urbanización do agro que trae con-
sigo a expansión viaria.
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1. Vía Lucus Augusti - Aquis Querquennis

De feito, esta ruta derivaría da XVIII antes de Aquis Querquennis, concretamente na aldea dos
Chaos, segundo xa apuntou no seu día o padre Matos Ferreira, para cruzar en dirección a Rubiás polas
inmediacións meridionais do castro de Lobosandaos. Proseguiría, despois de Rubiás e sen tocar Bande,
por Sarreaus, Vieiro, Verea, Cañón, Celanova, A Barxiña, Ponte Fechas e San Cibrao das Viñas, e entra-
ría en Ourense polo Polvorín. Cruzaría, despois, o Miño pola ponte romana, xunto coa que, proce-
dente de Aquae Flaviae, se dirixiría a Iria Flavia posiblemente, e se separaría dela, de seguido, para aga-
tuñar polas curvas de Cudeiro, Gustei, Venda Nova, Fontao (Tamallancos) e proximidades de Orbán
para, derivando cara á esquerda do trazado da actual estrada Ourense-Lugo, busca-la aldea de San
Martiño, O Porto, Asma e Brigos ata Chantada. Despois, por Vilela, Taboada, a Ponte Cabalar, en
Guntín, e Esperante entraría en Lugo pola ponte romana sobre o Miño. Probras deste trazado virían
a se-los miliarios da Gándara, preto de Vilariño (hoxe perdidos), os vestixios deles existentes na aldea
de Vilariño mesmo e outro perdido antes de chegar a Bande, que Puig e Larraz dá como existente na
ponte de Cadós. Seguen os de Cañón, Vilanova dos Infantes, A Barxiña, San Cibrao das Viñas, A
Farixa e, xa traspasado o Miño, os de Gustei (Cudeiro)1, Venda Nova, Fontao (Tamallancos), Orbán,
Vilela, Taboada e Esperante, xa preto de Lugo. Da caixa da vía a penas restan outros vestixios de inte-
rés que non sexa o trazado dos camiños posteriores que a substituíron. Nembargantes, pode recoñe-
cerse aínda o seu agger na gándara semideserta que existe entre Taboada e Navia, así como na abun-
dante toponimia viaria que translocen, tanto na documentación medieval como na moderna.

1 Só mencionado por F. López Cuevillas-X. Lorenzo, “Sobre arqueología do territorio dos Querquernos”, Rev. de Guim, XLVIII, 1-3, 1938.
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Características externas
Encóntrase embutido na parede dunha casa propiedade

de D. Lisardo Seoane Medela, na poboación de Vilariño da
Nogueira (Lobeira). Parte inferior dun gran cilindro, ben exe-
cutado, de granito de gran groso, que presenta base irregu-
lar, a correspondente, sen dúbida, ó toco do asentamento.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Confirma o paso da vía polas inmediacións do gran cas-

tro de Sta. Cristina ou Lobosandaos rumbo ó de Rubiás
(Bande), que era o caput civitatis dos Quarquerni.

631.- Anepígrafe
(Vilariño da Nogueira, Lobeira)

a: 141 cm.   Ø: 56 cm.

Características externas
É o padre Matos Ferreira quen, nos lustros centrais do

século XVIII e con motivo de describi-la vía romana que nos
Chaos (Sta. Comba de Bande) deriva da XVIII rumbo a
Lugo, sinala que esta vía “…dos Chaos da Limia vay ao
Pilio e dahi ao marco da Gándara em cujo sitio estão dous
Padroens grandes, q(ue) por terem m(ui)tas letras gastas,
as não copiey…”. 

Na actualidade xa non se conservan. No lugar existe só un
marco cilindrado anepígrafe que ofrecemos na fotografía ad-
xunta. Dubidoso miliario, en calquera caso, que, de ningunha
maneira coincide cos que describe o erudito portugués.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro…, 91; Argote, Memórias…, II,

sup., IV, 1834, 28.

Anotacións
As novas de Matos Ferreira sobre estes dous miliarios

son verosímiles. De feito, que a vía pasaba por alí confír-
mao o exemplar que estudiamos de seguido.

630.- Anepígrafe
(A Gándara, Meixide, Bande)

a: 70 cm.   Ø: 45 cm.
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Características externas
Miliario desaparecido. Coñecémolo pola noticia que

transmite Puig y Larraz, quen o descubriu nas inmediacións
da Ponte Cadós, preto de Bande (Ourense). Non se coñe-
ce o seu paradoiro actual.

Bibliografía
Puig y Larraz, “Notas de metrología histórica”. BCMOr, I,

1898, 3, 47 e 4, 57.

Anotacións
Efectivamente, é por estes lugares, despois de toca-lo

castro de Rubiás, por onde Matos Ferreira conduce a vía.
De calquera xeito non cruzaría pola vila de Bande, disco-
rrería  máis a occidente, a través de Sarreaus.

632.- Anepígrafe
(Ponte Cadós, Bande)

Características externas
Miliario desaparecido. “En San Lorenzo de Cañón, un

cuarto de legua al sur de Celanova, en la casa rectoral del
abad en la puerta de una caballeriza, hallada en la hermita
de San Pedro” (Sobreyra).

Bibliografía
P. Sobreyra, Galicia, mss. matrit., 21, 114; CIL, II, 4852,

atribuíndoo a Constancio II; Vázquez Núñez, Epigrafía…, 63
ss.; IRG, IV, 37; Rodríguez Colmenero, La red…, 44; Aquae
Flaviae…, 407-408, nº. 571, atribuíndollelo ós fillos de Cons-
tantino e propoñendo a transcrición que aquí ofrecemos.

Interpretación

Anotacións
Non foi posible atopa-lo cilindro pese a que se intentou.

Deste xeito, pouco pode facerse na corrección de lecturas
se non é extremando as posibilidades das letras transmiti-
das. De tódolos xeitos, a aparición deste miliario vai mar-
cando o percorrido aproximado da vía, e xa non é pouco.

633.- Fillos de
Constantino

(S. Lourenzo de Cañón, Celanova)

[I]I(mperatoribus) dd(ominis) n[n(ostris) cc(aesaribus)] <F>lavio

[Iuli]o Co[ns]tan[tio]

vict[or]i ac

[tri]ump[hat]ori

........................

Dedicado ós nosos señores os césares emperadores Flavio Xulio
Constancio, victorioso e triunfador e…



Capítulo X — O EPICENTRO VIARIO LUCENSE E OUTRAS RUTAS TRANSVERSAIS DO MESMO SECTOR

703

Características externas
Encóntrase encaixado no esquinal dunha casa situada

no límite noroeste da praza de Vilanova dos Infantes (Cela-
nova). Trátase da metade inferior dun poste ben cilindrado
de granito de gran mediano.

Bibliografía
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 408, nº. 574.

Anotacións
Conserva vestixios do toco na base para o seu asenta-

mento. Pertencía á vía Aquis Querquennis-Lucus, que pa-
saba polas inmediacións. Sería levado á vila dende as veci-
ñanzas do santuario do Cristal, ó ladiño de Vilanova.

634.- Anepígrafe
(Vilanova dos Infantes, Celanova)

a: 90 cm.  Ø: 55 cm.

Características externas
Apareceu no patio do pazo dos Enríquez, servindo de

bebedoiro, en 1974. Esta casa nobre atópase situada ó sur
do santuario da Nosa Sra. do Cristal, no mesmo ámbito de
Vilanova dos Infantes (Celanova). Miliario seccionado lonxi-
tudinalmente e baleirado para sartego. Granito de boa cali-
dade. Actualmente encóntrase en paradoiro descoñecido.
Mide 164 cm de altura e ten un diámetro de 56 cm.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda al catálogo…, 111-113, nº. 8;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 405, nº. 568.

Interpretación

Anotacións
Aínda que só conserva a metade do texto, a súa fórmu-

la respondería ó mesmo patrón da do miliario da Barxiña,
que transcribimos no número seguinte. De tódolos xeitos, a
aliñación destes dous cilindros non aconsella conduci-la vía
pola ponte de Freixo.

.......................................
M(arco) A[urelio Antonino pio f]el(ici)

aug(usto) [parth(ico) max(imo) brit(tannico) max(imo)] ger
man[ico max(imo) pontifici] max(imo)

trib(unicia) [pot(estate) XVII imp(eratori) III co(n)s(uli) I]III
p(atri) p(atriae) p[roco(n)s(uli)]

Dedicado ó emperador… Marco Aurelio Antonino, pío, feliz,
augusto, pártico máximo, británico máximo, xermánico máxi-
mo, investido co poder tribunicio por décimo sétima vez, empe-
rador pola terceira, cónsul pola cuarta, pai da patria, procónsul. 

635.- Caracalla
(O Cristal, Vilanova dos Infantes, Celanova)

a. 213 d.C.
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Características externas
Apareceu, a finais do século XVIII, na confluencia dos

ríos Sorga e Arnoia, cerca da aldea da Barxiña, no termo
municipal de Celanova (Ourense). Actualmente encóntrase
depositado no Museo Arqueolóxico de Ourense. Trátase do
fuste central dun gran cilindro, ben executado, de granito de
gran groso.

Bibliografía
CIL, II, nº. 4876; Barros Sibelo, Antigüedades…, 187;

Vázquez Núnez, BCMOr., I, 102; Macías,  BCMOr., IV, 279;
Osaba, Memórias…, 106; IRG, IV, 44; Rivas Fernández,
Addenda…, 113-114, nº. 9; Rodríguez Colmenero, La red…,
108; Aquae Flaviae…, 404-405, nº. 567.

Anotacións
O lugar de aparición deste cilindro, fóra da aldea e nun

lugar apartado, como di Barros Sibelo, fai crer que cerca de
alí estaba o seu lugar orixinario de situación. Iso supón que
a vía pasaba por aquel lugar cara a Ourense, e non pola
ponte de Freixo. É a mesma derrota que lle atribúe Matos
Ferreira no século XVIII.

Interpretación

a: 76 cm.  Ø: 65 cm.  l: 6 cm.

636.- Caracalla
(A Barxiña, Celanova)

[Imp(eratori) caes(ari) divi Severi pii
fil(io) divi M(arci) Antonini nep(oti)

divi] Ant(onini) [Pii pro]
nep(oti) divi Adri[ani abnep(oti)]
divi  Tra(iani) part(hici)[et divi]

Nervae ab[nep(oti) M(arco) Aur(elio)]
Ant(onino) pio [fel(ici) aug(usto) parth(ico)]

max(imo) bri[t(annico)] max(imo) [ger(manico) max(imo)]
p(ontifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XVII imp(eratori). . .

III co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli)
....................................................................

Dedicado ó césar emperador Marco Aurelio Antonino, fillo do
divino Severo pío, neto do divino Marco Antonino, bisneto do
divino Antonino Pío, trineto do divino Adriano, tetraneto do
divino Traxano pártico e do divino Nerva, pío, feliz, augusto,
pártico máximo, británico máximo, xermánico máximo, pontífi-
ce máximo, investido co poder tribunicio pola décimo sétima
vez, emperador pola terceira, cónsul pola cuarta, pai da patria,
procónsul…

a. 213 d.C.
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Características
externas

Encóntrase depo-
sitado no interior da
capela románica do

Sto. Cristo, na poboación de San Cibrao das Viñas
(Ourense), servindo de pé ó altar maior. Trátase dun tambor
ben cilindrado, de granito de gran medio. Dentro desta

mesma capela puidemos observar, así mesmo, a presencia
doutro cilindro sen letras, que ben podería formar parte,
xunto co anterior, dunha mesma peza, tendo en conta a
semellanza das medidas.

Bibliografía
Blanco Guerra, Noticia periodística La Región, 29-11-1972;

Rivas Fernández, Addenda al catálogo…, 124-125, nº. 14;
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 405-406, nº. 569.

Características externas
Descuberto na poboación de San Xes de Faramontaos,

A Merca (Ourense), servindo de soporte dun balcón.
Trátase dun medio cilindro sen indicios de ter tido nunca
letras.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda…, nº. 30; Rodríguez Col-

menero, Aquae Flaviae…, 408, nº. 575.

Anotacións
Seguimos dubidando entre consideralo miliario ou non.

Existen razóns para as dúas posturas. De calquera xeito, a
vía pasaba polas inmediacións desta aldea.

637.- Anepígrafe
(Faramontaos, A Merca)

a: 180 cm.  Ø: 46 cm. 

a: 70 cm.  Ø: 35 cm.  l: 7>14 cm.

638.- Carino
(San Cibrao das Viñas, Ourense)
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Interpretación Anotacións
Mostra unha singular abreviatura na palabra Marco, que

se repite noutros exemplos coñecidos, caso de miles, nunha
inscrición de Cuenca (Rodríguez Colmenero, Cuenca…, nº.
87, lám. XIII, 3).

M(arc)o Aur(elio)
Carino

nob(ilissimo)
caes(ari)    

Dedicado a Marco Aurelio Carino, nobilísimo césar.

a: 112 cm.  Ø: 55 cm.  l: 9>10 cm.

639.- Constancio I
(San Cibrao das Viñas, Ourense)

Características externas
Foi  atopado na ermida de San Xoán, nas proximidades

de San Cibrao das Viñas (Ourense), atópase actualmente
depositado no Museo Arqueolóxico de Ourense. Fuste irre-
gularmente cilindrado, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda al catálogo…, 143-144, nº. 46;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 406-407, nº. 570.

Anotacións
Atribuímoslle este exemplar ó emperador Constancio

Cloro, aínda que podería tratarse tamén dunha peza dedi-

cada ó seu fillo Constantino I. Xunto co anterior, mostra por
que lado entra a vía en Ourense, por suposto a través do
barrio do Polvorín.

Interpretación

D(omino) n(ostro)
[F]lavio

Val(erio) Consta[ntio]
pio f[el(ici) invi]

cto aug(usto)
p(ontifici) m(aximo)

Dedicado ó noso señor Flavio Valerio Constantio, pío, feliz,
invicto, augusto, pontífice máximo.



Capítulo X — O EPICENTRO VIARIO LUCENSE E OUTRAS RUTAS TRANSVERSAIS DO MESMO SECTOR

707

Só é coñecido por referencias máis ou menos directas
(Vázquez Núñez, Epigrafía…, 176; López-Cuevillas, Cómo
naceu a cidade…, 28; Estefanía Álvarez, Vías…, 75, nº. 144)
pero ignoramos en detalle as súas características.
Supoñemos que debería ter inscrición xa que Díez Sanjurjo

(“Los caminos…”, BCMOr., II, 43, 1905, 340) afirma que é ile-
xible sen máis precisión. Por outra parte, os esforzos realiza-
dos para a súa localización resultaron baleiros. De tódolos xei-
tos, é verosímil que teña existido, dado que nas millas seguin-
tes atopáronse certamente algúns exemplares que o son.

640.- Anepígrafe
(Gustei, Coles, Ourense)

Características externas
Cilindro anepígrafe de granito de gran medio situado nun

cruzamento de camiños no lugar da Venda Nova, en San
Miguel de Bóveda, Amoeiro (Ourense).

Bibliografía
Rivas, Addenda…, nº. 31, con foto; Alvarado et alii,  La

Vía…, I,  nº. 31; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…,
398, nº. 552.

Anotacións
Non puidemos atopar este miliario só dado a coñecer

por Rivas. Cremos, nembargantes, que se trata dun verda-
deiro miliario anepígrafe. O fotograma é tomado do traballo
daquel autor.

641.- Anepígrafe
(Venda Nova, Bóveda, Amoeiro)

a: 105 cm.  Ø: 42 cm.
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a: 131 cm.  Ø: 37 cm. 
l: 7>10 cm. 

642.- Numeriano
(O Fontao, Tamallancos, Ourense)

Características externas
Procede do lugar do Fontao, parroquia de Sta. María de

Tamallancos, termo municipal de Vilamarín (Ourense).
Actualmente encóntrase depositado no Museo Arqueolóxico
de Ourense. Poste irregularmente cilindrado, de sección
imperfectamente cuadrangular, de granito de gran groso.

Bibliografía
Rivas Fernández, La vía romana…, 151-156;  Addenda

al catálogo…, 127, nº. 16; Rodríguez Colmenero, La red…,
111; Galicia…, 395; Aquae Flaviae…, 391, nº. 538.

Interpretación

Anotacións
Achámonos ante un dos escasos miliarios dedicados ó

emperador Numeriano e conservados no NW de Hispania.
Datable entre os anos 283-284 d.C. Posiblemente é este o
miliario ó que se refire Matos Ferreira na súa viaxe científica
a Lugo, seguindo a vía dende Os Chaos, nos anos 30 do
século XVIII, falando de que se atopaba no lugar onde con-
fluían a vía romana e o camiño moderno daquel tempo
(Matos Ferreira, Thesouro…, 92).

[D(omino) n(ostro)]
M(arco) Numerio

Numeriano
nob(ilissimo)

caes(ari)

Dedicado ó noso señor Marco Numerio Numeriano, césar nobi-
lísimo.
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Características
externas

Encontrábase debai-
xo dun dos altares la-
terais da igrexa parro-
quial de Sta. María de
Orbán, Vilamarín (Ouren-

se), foi retirado, con motivo das reformas efectuadas no
templo, para o patio da contigua casa rectoral, onde actual-

mente se encontra. Trátase dun fuste irregularmente cilin-
drado de granito de gran fino. 

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda al catálogo…, 141-142, nº.

44, non transcribindo máis que letras inconexas;  Rodríguez
Colmenero, Aquae Flaviae…, 397, quen tampouco dá inter-
pretación.

Segundo Matos Ferreira: “Passada a cidade de Orense,
logo ao sahir da cidade vay a Geyra fazendo huma volta
para a parte de Ocidente, assim continua espaço de meya
legoa, e dahi torna a buscar o lado direito da parte oriental,
e aquí se torna a unir com a estrada actual; neste sitio se ve
un Padrão com huma inscrição e a mayor parte das letras
gastas, que eu não copiey por despender de muita dilação,
sendo que vi nela o nome de Trajano o máis poderá vir a
dizer o mesmo que os que estão por Portugal”.

Bibliografía
Matos Ferreira, Thesouro…, 92.

Anotacións
Na nosa opinión, Matos leva impropiamente a vía pola

Costa de Canedo, dirección que, segundo cremos, percorre

a que vai de Aquae Flaviae a Iria Flavia, segundo xa se viu.
O enlace dende Beiro coa moderna, xa para o seu tempo,
estrada de Lugo produciríase unha vez pasado o percorrido
da de Santiago cara ó Pilo. De tódolos xeitos resulta impo-
sible aventurar un lugar concreto.

O miliario posiblemente estivo dedicado a Caracalla,
coma outros da mesma vía, mencionando a filiación, como
é normal, o nome de Traxano.

Menos probable resulta que o confundise co de
Numeriano do Fontao, trocando, pola présa, as letras ini-
ciais do nome deste emperador.

643.- Emperador descoñecido
(Preto de Cambeo, Vilamarín)

a: 155 cm.  Ø: 45 cm.  l: 9>11 cm.

644.- Emperador indeterminado
(Orbán, Vilamarín, Ourense)
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Interpretación Anotacións
O escaso número de letras conservadas dificulta a inter-

pretación deste exemplar xa que resulta pouco usual que se
utilice cons por cos; pensamos, nembargantes, que ámba-
las dúas palabras poderían atoparse escritas de maneira
completa, pero coas terminacións erosionadas. Aínda así,
non damos acertado co nome do emperador, sen dúbida
algún do século III ou IV. A fórmula epigráfica é moi seme-
llante á empregada no miliario de Claudio II de Vilaza (nº.
587). Temos que agradecerlle ó párroco e bo amigo, don
José Luis Iglesias, as facilidades de calquera tipo que nos
deu para o estudio deste miliario e do seguinte.

...in]vi[cto aug(usto)
pont(ifici)  max(imo).

[p(atri)] p(atriae) cons(uli).
[pro]cons(uli)

…invicto augusto, pontífice máximo, pai da patria, cónsul, pro-
cónsul...

Características externas
Encóntrase facendo de soporte para a mesa do altar

maior da igrexa parroquial de Sta. María de Orbán, Vilamarín
(Ourense). Tambor ben cilindrado de granito de gran fino.

Bibliografía
Rivas Fernández, Addenda al catálogo…, 143, nº. 45;

Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 398.

Anotacións
Un maior diámetro obríganos a pensar nun exemplar

diferente do anterior.

645.- Anepígrafe
(Orbán, Vilamarín, Ourense)

a: 130 cm.  Ø: 50 cm.
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Características externas
Descuberto recentemente no lugar de Vilar, parroquia de

San Miguel de Vilela, concello de Taboada (Lugo), polo
noso colaborador Juan Manuel Sobrado, facendo as fun-
cións, ata hai pouco tempo, de soporte dun hórreo. Na
actualidade encóntrase tumbado no patio dianteiro da casa
dun veciño do lugar. Fuste de granito de gran groso, ben
executado, cun lixeiro estreitamento cara ó extremo inferior.
Non presenta toco nin indicios de ter letras pero, dadas as
características formais, non dubidamos en consideralo
como miliario.

Bibliografía
Álvarez Asorey, Dous novos miliarios…, 257-259.

Anotacións
O seu mérito principal reside en que pon de manifesto o

paso da vía nun tramo desta no que non se coñecían monu-
mentos deste tipo.

646.- Anepígrafe
(Vilar, Vilela, Taboada)

a: 126 cm. Ø: 43>48 cm.

Características externas
Localizado recentemente no interior da igrexa de Santa

Eulalia de Esperante, concello de Lugo. Tambor perfecta-
mente cilindrado, de granito de gran groso. Mostra bastante
deterioración xa que posúe numerosas esmoucas. Ofrece a
cara superior baleirada para pía bautismal ata 20 cm de pro-
fundidade. Non se observan indicios de letras, aínda que
resulta difícil detectar vestixios delas ó atoparse branqueada
a superficie do cilindro cunha compacta capa de cal.

Bibliografía
Gómez Vila, El tramo inicial…, 149.

Anotacións
A aparición deste miliario en Esperante vén a demostrar

que a traxectoria da vía entre Guntín e Lugo estableceríase
por unha derrota máis meridional cá da actual estrada, evi-
tando deste xeito o porto do Picato.

647.- Anepígrafe
(Esperante, Lugo)

a: 88 cm. Ø: 65 cm.
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2. Vía Lucus Augusti - Lucus Asturum

Sexa que pertencese ó trazado que o Anónimo de Ravena establece entre Asturica e Lucus a tra-
vés de Lucus Asturum2 ou que formase parte do que comunicaba, dende Are Augusti, as poboacións do
Cantábrico ata Osaron3, o certo é que existen epígrafes para apoia-lo devandito trazado. Trataríase do
posible miliario de Numeriano, hoxe en día perdido, que J. M. González dá como existente en 19604 e
da ara consagrada ós lares viais atopada nas escavacións de Lucus Asturum precisamente5. Dende Lucus
Asturum a vía avanzaría cara a oriente a través da ponte de Colloto, considerada como romana6, para
proseguir ata Corao (Cangas de Onís), onde existen novas doutro miliario perdido7. Na dirección de
Lucus Augusti, marcarían o seu decurso, dende Lugo de Llanera, as aras ós lares viais das inmediacións
de Tineo8, outra de Comba (Allande)9 e diversos topónimos bastante expresivos, como Gera, entre Tineo
e Pola de Allande e, despois de Fonsagrada, Padrón, entre outros. 

2 Rav., PP, 321, 1 ss. 

3 Rav., PP, 308, 1 ss. 

4 J. M. González, “Mansiones en el trayecto de la vía Lucus Asturum-Lucus Augusti”, Valdediós, 1960, 33 ss. 

5 C. Fernández Ochoa-A. Morillo, “La configuración del territorio en la Asturia Transmontana”, Actas de los Cursos Monográficos sobre Patrimonio
Histórico. Reinosa, Julio-Agosto de 2001, Santander, 2002, 386 ss. 

6 V. Rodríguez Otero, “El puente romano de Colloto (Asturias)”, Zephyrus, XLVI, 1994, 233 ss. 

7 C. Fernández Ochoa, Asturias en la época romana, Madrid, 1982, 20 ss.; G. Arias, ME, 33, 1991, 8 ss. 

8 J. Manzanares, “Dos aras, una inédita, a los lares viales en Tuña (Tineo, Asturias)”, Tabularium Artis Asturicensis, Oviedo, 1986. 

9 M. García Fuentes, El camino de acceso a Galicia en el siglo XVIII, A Coruña, 1987. 

648.- Numeriano 

Características externas
Miliario de Numeriano, hoxe en día perdido, que J. M.

González dá como existente cerca de Lucus Asturum.

Bibliografía
González, Mansiones…, 33 ss.
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649.- Lares viais
(Lugo de Llanera, Llanera)

Características externas
Descuberta en 1989 durante a campaña de escavación

do xacemento de Lugo de Llanera. Atopouse coa parte do
texto para arriba, na cimentación dun gran muro pertencen-
te á antiga igrexa de Santa María de Lugo de Llanera.
Ignoramos onde se conserva exactamente hoxe en día.

Bloque de pedra de gra de forma rectangular en moi mal
estado de conservación. Os laterais da pedra encóntranse

moi danados, circunstancia que dificulta a lectura dalgunhas
letras finais de liña, especialmente as do lado dereito. Ade-
mais, unha fenda que atravesa a ara na parte central obs-
taculiza, así mesmo, a identificación dalgunhas letras. Pre-
senta unha cornixa decorada con tres furniñas contiguas
incusas na pedra.

Bibliografía
Cid et alii, Asentamiento romano…, 43-45; Cid et alii,

Lucus Asturum…, 113-127.

Interpretación

Anotacións
Remarca a importancia que xa se atribuía a Lugo de

Llanera, a antiga Lucus Asturum, sen dúbida, como centro
viario importante, non sabendo se atribuíla á vía que dende
Asturica ou Bedunia chegaba pola cunca do río Luna ata
Lugo de Llanera ou se cabe enmarcala na que dende Lucus
Augusti chegaba ata esta mansio e se prolongaba despois
cara a Cantabria.

Aram
Laribu(s)
Vialibu(s)

…dedicou esta ara ós lares viais.

40>44 x 19>20 x 10>17 cm.

650.- Miliario
desaparecido

(Corao, Cangas de Onís)

Noticia dun miliario hoxe en día perdido, aparecido en
Corao, Cangas de Onís. Limitámonos simplemente a reco-
lle-la noticia do miliario, do cal descoñecemos totalmente as
características.

Bibliografía
Fernández Ochoa, Asturias…, 20 ss.; Arias, ME, 33,

8 ss.
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651.- Lares viais
(Santianes de Tuña, Tineo)

Características externas
Coñecida xa dende 1887 como descuberta en Santianes

de Tuña (Tineo). Desaparecida.

Bibliografía
CIL, II, sup., 5734; Diego Santos, Epigrafía romana…,

nº. 5; Manzanares, Dos aras…, 33 ss.; Cid et alii,
Asentamiento romano…, 49-50.

Interpretación

Anotacións
A presencia desta ara e a seguinte no mesmo lugar con-

firma a probable existencia dun edículo dedicado ó culto
dos deuses dos camiños.

Q(uintius) P(ublicius)
Laribus
Vialibus 
ex voto

Quintio Publicio dedicou este altar ós lares viais, por causa dun
voto que fixera.

652.- Lares viais
(Santianes de Tuña, Tineo)

Características externas
Localizada en 1983 no interior dunha casa, en Tuña

(Tineo).

Inscrición de pedra de gra que presenta tres foculi na
parte superior da cabeceira.

Bibliografía
Manzanares, Dos aras…, 333 ss.; Cid et alii, Asenta-

miento romano…, 50.

Interpretación

Anotacións
Do mesmo xeito cá súa compañeira, confirma o paso

desta vía interior polas inmediacións de Santianes de Tuña.

Sem(pronius) Cas(ius)
Laribus
Vialibus
ex voto
sacrum

Sempronio Casio dedicou este altar ós lares viais, por causa dun
voto que fixera.
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653.- Lares viais
(Comba, Bisuyu, Pola de Allande)

Características externas
Localizada en 1944 no eido chamado “Los Chongos”, en

Comba, parroquia de Bisuyu (Pola de Allande).

Segundo Manzanares, dende o ano 1974 a inscrición
pertence ó alcalde de Allande.

Bibliografía
García Linares, Una lápida…, 773 ss.; Diego Santos,

Epigrafía romana…, (2ª ed.), nº. 5a; Manzanares, Dos aras…,
334 ss.; Cid et alii, Asentamiento romano…, 50.

Interpretación

Anotacións
O mérito principal do epígrafe radica no feito de marca-lo

decurso desta ruta interior entre Lucus Asturum e Lucus
Augusti a través das terras de Allande. En contra de lectu-
ras anteriores, que interpretan Pro(culus) na última liña,
interpretamos pro salute, coñecida fórmula en inscricións
votivas, achándose o segmento do destinatario e os nomi-
na do dedicante desaparecidos.

Laribus
Vialib

us pro[salute]

Dedicado ós lares viais pola saúde de…
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3. Vía Lucus Augusti - Albiones

Marcaría a traxectoria entre a capital do convento e a sua “civitas” máis oriental, a dos Albións.
Vestixios deste trazado serían a ara dedicada ós lares viais de Bouzoá (Pol), actualmente depositada no
Museo do Castro de Viladonga10, e os significativos topónimos que, a grandes trazos, se sitúan ó longo
da actual estrada nacional Lugo-Vegadeo, como Arcos, despois de Ludrio, Marco de Alvare ou Orrea,
que o seguen. En realidade, trataríase da prolongación lóxica ata a costa da vía Aquis Querquennis-
Lucus.

10 J. R. Ónega López, Pol, país de colinas. Lugo, 2002, 36 ss. 

654.- Lares viais
(Bouzoá, Arcos, Pol)

Características externas
Descuberta en Bouzoá-Arcos (Pol) e depositada na actua-

lidade no Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei).

Pequena ara de granito, con cornixa adornada con mol-
duras, que presenta na súa parte superior 3 foculi aliñados,

con forma de pequenos vasos circulares. A parte inferior foi
arrasada; sen embargo conserva parte da base. 

O texto desenvólvese en tres liñas, con letras gravadas
profundamente.

Bibliografía
IRG, II, nº. 9; HAE, 1716; ILER, 581; IRPLu, nº. 61.

Interpretación

Anotacións
Coma noutros casos, falta o dedicante, que, pode so-

breentenderse, que sería colectivo e constante: os viandan-
tes de tódolas procedencias, pese a, orixinariamente, ser
obxecto do voto dun oferente concreto que modestamente
omitiría o seu nome. Os foculi, extraordinariamente resalta-
dos, parecen vasos para ofrendas incruentas.

Lari(bus)
Vial(ibus)
ex vo(to)

Dedicada ós lares viais, por causa dun voto.

47 x 22 x 16 cm. l: 3>5 cm.
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Características externas
Descuberta en 1958 en S. Vicente de Castillós (Ferreira

de Pantón, Lugo). Na actualidade consérvase no Museo
Provincial de Lugo.

Fragmento de ara de granito na que falta a parte inferior
do campo epigráfico e a base. Presenta unha banda con

molduras na parte superior e áchase decorada nas súas
catro caras por dous arcos. Na cima da ara aparecen 3
pequenos foculi circulares aliñados en forma de cruz.

Bibliografía
Vázquez Saco, Nuevas inscripciones…, 273, nº. 9; Ares,

Ex votos…, 186; Ares, Hallazgo…, 86; IRPLu, nº. 63.

Interpretación

Anotacións
O presente epígrafe inscríbese na pertenza a un santua-

rio dedicado ós lares viais existente posiblemente en tan
importante xacemento. Por alí transcorría a vía que, dende
Proendos, cruzaría ata Belesar, Chantada e Caldas de Reis. 

Larib[us].
Via[libus]
Iuliu[s]

v(otum) s(olvit) [l(ibens)m(erito)]. .

Iulio dedicou esta ara ós lares viais, en cumprimento dun voto
que realizara.44 x 28 x 16 cm. l: 2>4 cm.

4. Posible vía Dactonium - Aquis Celenis

Avanzaría dende Proendos, importante xacemento romano, cara a Castillós, non menos impor-
tante, disputándose ámbolos dous, xunto con Monforte, a posible situación de Dactonium. As aras ós
lares viais de San Vicente de Castillós (Ferreira de Pantón) e Belesar avalarían a existencia dun camiño
romano que, cruzando por Chantada, subiría ata Rodeiro, poboación onde nos últimos tempos foron
achados ata tres miliarios anepígrafes e unha ara ós lares viais en Camba. A partir de aquí, podería ser-
lle propia a ara ós lares viais de Grava, Silleda, e descendería, a continuación, pola Estrada ata Aquis
Celenis. 

Na dirección oposta, ignorámo-la derrota deste camiño, que soamente conta con dúas posibili-
dades de percorrido, ou cara ó Burgo (Castro Caldelas), solución desaconsellada polos condicionan-
tes orográficos, ou cara a Quiroga, buscando antes a conexión coa vía Lucus Augusti - Foro
Gigurrorum, en realidade un sector real da chamada vía XX. 

655.- Lares viais
(San Vicente de Castillós, Ferreira de Pantón)
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Características externas
Descuberta en 1974 nunha propiedade próxima á igrexa

de San Vicente de Castillós (Pantón). Na actualidade con-
sérvase no Museo Provincial de Lugo.

Ara de granito coroada por unha cornixa decorada con
profundas incisións que individualiza un triple frontón de
forma triangular, cada un diante de cadanseu foculus en

resalte situado detrás e aliñado na cara superior. Base sen
decoración.

Bibliografía
Ares, Hallazgo…, 84-85; IRPLu, nº. 64.

Anotacións
Os nomina Gauce e Ascrierus resultan sumamente orixi-

nais, tanto que só aparecen nesta ocasión en todo o
Imperio (Möcsy, Dissertationes…, 133 e 31, respectivamen-
te). Gauce, pola terminación -e en nominativo-, semella
estar emparentado cos antropónimos gregos ou, quizáis,
con algúns indíxenas. Para Ascrierus tampouco existen pre-
cedentes, sendo posible que se trate dun antropónimo indí-
xena. Verenus parece ser unha versión do hipocorístico
Verinus, coa metátese do i por e se se olla para Larebus
Vialebus, por Laribus Vialibus.

Interpretación

656.- Lares viais
(San Vicente de Castillós, Ferreira de Pantón)

50 x 27 x16 cm. l: 2>4 cm.

Larebus.
Vialebus.

Cl(audius) Gauce
Ascrier

us · Veren(i filius)

Claudio Gauce Ascriero, fillo de Verino, dedicou este altar ós
lares viais.



Capítulo X — O EPICENTRO VIARIO LUCENSE E OUTRAS RUTAS TRANSVERSAIS DO MESMO SECTOR

719

658.- Lares viais
(Agrade, Chantada)

Características externas
Peza atopada no lugar de Quinta de Agrade, parroquia

de S. Vicente de Agrade (Chantada), a principios dos anos
90 do século XX, onde se localizou unha vila romana con
restos de mosaico asociada a un tesouriño monetario.
Consérvase no Museo Provincial de Lugo.

Ara de granito con basa e cornixa, esta última caracteri-
zada por presentar na cara superior tres foculi aliñados.
Obsérvanse vestixios de letras, que non logramos descifrar.

Bibliografía
Inédita.

Anotacións
Coidamos que é insertable na vía que estamos a descri-

bir, pero podería ser tamén doutra perpendicular a esta.

68 x 27x 26 cm.

Características externas
Ara descuberta en 1941 na igrexa de Belesar (Chanta-

da). Foi desprazada do seu lugar orixinario debido á cons-

trucción da presa do encoro de Belesar. Comprada por un
anticuario de Barcelona, ignórase hoxe en día o seu para-
doiro. Presentámo-la fotografía publicada nas IRG, II, nº. 8. 

Bibliografía
IRG, II, nº. 8; HAE, 1715; ILER, 579; IRPLu, nº. 60.

Interpretación

Anotacións
Esta inscrición podería estar en relación coa ruta que, pro-

cedente de Dactonium, se prolongaría, por Chantada, ata
Aquis Celenis. En Belesar son famosos os cóbados desta vía.

45 x 28 cm. l: 6 cm.

657.- Lares viais
(Belesar, Chantada)

Lari
bus

Vial(ibus)

Altar dedicado ós lares viais.
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Características externas
Localizado recentemente no lugar de Sáa, parroquia de

Santa María de Pescoso, concello de Rodeiro (Pontevedra).
Encóntrase fincado no patio da chamada Casa Grande de
Saa. Tambor perfectamente cilíndrico de granito fino ben
compactado.

Bibliografía
Sobrado Vázquez-Álvarez Asorey, Os miliarios de

Sáa…, 261-262.

Anotacións
A súa natureza de fito miliario resulta innegable, o que

non deixa de ser sorprendente nun territorio ermo, ata o de
agora, neste tipo de monumentos. Unha ara próxima dedi-
cada ós lares viais, así como outros cilindros atopados nas
veciñanzas, contribúen a confirma-lo paso por este lugar da
vía que vimos suxerindo.

a: 110 cm. Ø: 55 cm.

659.- Miliario anepígrafe
(Saa, Pescoso, Rodeiro)

Características externas
Foi localizado recentemente no lugar de Sáa, parroquia

de Santa María de Pescoso, concello de Rodeiro (Ponte-
vedra), tamén na entrada da Casa Grande de Saa, esta vez
nun pequeno xardín. Pedra cilíndrica de granito de gran
groso fragmentada en dous anacos.

Bibliografía
Sobrado Vázquez-Álvarez Asorey, Os miliarios de

Sáa…, 261-262.

Anotacións
Vale o dito para o exemplar anterior, aínda que se trate

dun miliario distinto.

a: 140 cm.  Ø: 54 cm.

660.- Miliario anepígrafe
(Saa, Pescoso, Rodeiro)
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Características externas
Localizado recentemente no lugar de Saa, parroquia de

Santa María de Pescoso, concello de Rodeiro (Pontevedra),
no interior dunha corte e servindo de columna de sustenta-
ción para o piso de madeira do edificio. Cilindro de granito
de gran groso, seccionado lonxitudinalmente.

Bibliografía
Sobrado Vázquez-Álvarez Asorey, Os miliarios de

Sáa…, 261-262.

Anotacións
Parecen adiviñarse vestixios de letras, aínda que resul-

ta difícil intentar calquera lectura.

a: 150 cm. Ø: 50 cm.

661.- Miliario anepígrafe
(Saa, Pescoso, Rodeiro)

Características externas
Descuberta en 1964 no muro do lavadoiro da rectoral de

Santa Baia de Camba (Rodeiro), consérvase na mesma
rectoral.

Fragmento superior de ara votiva, con cornixa, que presen-
ta un frontón curvo e acroterios ben marcados na súa parte

frontal e unha banda resaltada con decoración en forma
de dente de lobo. Na súa cara culminante tres foculi so-
breelevados. Molduras nos laterais e parte posterior lisa. 

Bibliografía
Filgueira-García Alén, Carta arqueológica…, 171;

CIRG, II, nº. 121.

Anotacións
Ó único argumento para considerala dedicada ós

lares viais é a existencia dos tres foculi da cara superior,
argumento que se ve reforzado co descubrimento de
tres miliarios, antes descoñecidos, nas proximidades.

Interpretación

662.- Lares viais?
(Sta. Baia de Camba, Rodeiro)

22 x 23 x 15 cm.  l: 2>4 cm.

Ucca [...
..............
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Características externas
Descuberta en Grava (Silleda) e reulitizada como mate-

rial de construcción na parede da ábsida da ermida de
Santa Mariña. Alá polo ano 1902 foi doada á Sociedade
Arqueolóxica de Pontevedra, conservándose actualmente
no museo daquela cidade.

Ara votiva de granito, con cornixa saínte, aínda que
rebaixada na súa parte superior. Perforación rectangular a
xeito de foculus. Na fronte, restos dun arco truncado na
metade superior da cornixa e da primeira liña do texto gra-
vado sobre a metade inferior.

Bibliografía
IRG, III, nº. 24; CIRG, II, nº. 121.

Interpretación

Anotacións
O mesmo pode pertencer a esta vía leste-oeste que a

outra posible norte-sur.

663.- Lares viais
(Grava, Silleda)

Laribus
Vialibus
aram Pu.
blius O
ptatius

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

Ara dedicada ós lares viais. Publio Optatio cumpriu o seu voto
con ánimo compracido.

(

66 x 38 x 15 cm. l: 5>7 cm.



Capítulo X — O EPICENTRO VIARIO LUCENSE E OUTRAS RUTAS TRANSVERSAIS DO MESMO SECTOR

723

664.- Lares viais
(Miñotos, Ourol)

Características externas
Localizouse en 1996 no lugar de Casas Vellas, parroquia

de Miñotos (Ourol), reutilizada no muro dunha cortiña. Na
actualidade atópase depositada na sede do Seminario de
Estudios “Terras de Viveiro”, en Viveiro. 

Parte superior dunha ara, con cornixa de triple moldura,
a cal presenta na parte superior tres foculi aliñados e
enmarcados por dous pulvini ou rolos.

Bibliografía
Novo Güisán, Una lápida romana…, 354-362.

Interpretación

Anotacións
Estaría dedicada ós lares viais, tanto polos vestixios epi-

gráficos como polo feito de presenta-los tres foculi aliñados
e enmarcados na parte superior da cornixa. Trátase do mes-
mo problema que xa se tivo en conta para o caso anterior e
outros.

41 x 25>31 x 13 cm.

5. A vía da costa no sector lucense

A dedicatoria ós lares viais recentemente depositada no Museo de Lugo, procedente do munici-
pio de Cervo, e á beira do antigo camiño real cara a Viveiro, poboación esta última preto da cal foi
achada outra fragmentada con tres foculi, os acostumados en aras dedicadas ós lares viais, veñen a con-
firma-la existencia desa, por outra parte lóxica, vía costeira atlántica, que se prolongaría, por unha
parte, ata Brigantium (A Coruña) e, por outra, cara a Gigia? (Xixón). Correspondería, máis ou menos,
a un anaco da que o Anónimo de Ravena dá como existente entre Are Auguste e Ossaron, ó longo
da costa cantábrica11. 

11 Rav., 308, 1 ss. 

[L]arib[u]s. . .
[Vialibus?]

……………………………………………
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665.- Lares viais
(Monte de Tagarreiros, Cervo)

Características externas
Descuberta no ano 1996 por D. Antonio Piñón Gómez na

chamada Pista da Rega, como consecuencia do seu ensan-
chamento, nun contexto que denota a existencia dun xace-
mento arqueolóxico de época romana no lugar. Áchase de-
positada no Museo Provincial de Lugo.

Ara votiva de granito con base elemental e cornixa divi-
dida en dous sectores superpostos. Frontón plano entre
acroterios ben marcados. Na cara culminante presenta tres
foculi lenemente insinuados. O epígrafe desenvólvese a ba-
se de siglas e abreviaturas.

Bibliografía
Inédita.

Interpretación

Anotacións
Valioso indicio de que, pola costa lucense, paraba unha

vía litoral, da que tamén podería ser testemuño o exemplar
anterior. Ó comezo da segunda liña poderíanse uni-las dúas
letras iniciais na raíz do nome Av(itus), Au(relius) e outros
semellantes, como efectivamente transcribimos, dada a au-
sencia de interposición, mellor que a(ram) V(alerius), tamén
posible.

55 x 34 x 17 cm.  l: 6>7 cm.

L(aribus) V(ialibus) ex v(oto) p(osuit)
Av(itus?) s(ua) p(ecunia)

Avito? dedicou este altar ós lares viais, á súa custa, por causa
dun voto que fixera.
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Características externas
Apareceu arredor de 1974, xunto con restos cerámicos

romanos, nun labradío chamado A Agra, no lugar de Porto
(Castrofeito, O Pino). No mesmo ano foi trasladada á Fa-
cultade de Xeografía e Historia de Santiago, onde se con-
serva.

Parte superior dunha ara votiva de granito, con cornixa
moi danada, que unicamente posúe por diante e nos lados.
Por detrás, labra ruda, como para arrimar a unha parede.
Na cara culminante, tres pequenos foculi, de 3 cm de diá-
metro, dispostos en triángulo. 

Bibliografía
Pérez Losada, Vía romana…, 294; CIRG, I, nº. 57.

Interpretación 

Anotacións
Certamente áchase dedicada ós lares viais e vén a refor-

za-lo paso dunha vía romana relativamente importante po-
las inmediacións.

G. Pereira quere ver noutro exemplar de Castrofeito unha
inscrición máis ós lares viais (CIRG, I, nº. 58), que xa Pérez
Losada non considerará como tal. Parece máis probable
esta segunda opinión xa que na primeira liña aparece a
posible terminación en feminino doutra divindade. 

666.- Lares viais
(Castrofeito, O Pino)

L(aribus) V(ialibus)
Val(erius) Q(uadratus)?

.............

Valerio Quadrado dedicou este altar ós lares viais.

25 x 20 x 10 cm. l: 4>5 cm.

6. Vía Iria Flavia - Cohors I Celtiberorum - Arroni

Sairía de Iria Flavia cara ó importante xacemento romano do actual Santiago de Compostela.
Despois, estaría acompañada no seu decurso pola ara ós lares viais de Castrofeito e o miliario a
Maximino de Boimorto. É posible que despois de Cidadela, o campamento da cohors, que deu nome
ó topónimo Curtis, sen dúbida, e despois de cortarse nas Cruces coa XX, se prolongase cara ó leste,
buscando a saída ó mar en Ortigueira, a terra dos Arroni. Polo menos, as aras ós lares viais, aliñadas
nesa dirección, como a de Parga e Buriz (Guitiriz), así parecen aconsellalo.
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Características
externas

Exhumado no ano 1981
por unha pa mecánica
que explanaba terras na
beirarrúa norte da estra-
da, xa no sector urbano de
Boimorto, á altura do ba-
rrio dos Asentos-O Real.
Na actualidade atópase
no xardín da Casa do
Concello da localidade,
sobre un pedestal.

Bibliografía
Monteagudo, El Correo Gallego, 19-IV-1981, 14-15.

Pérez Losada, Vía romana…, 291-306. HEp, 4, 132, nº. 326.

Anotacións
Miliario de Maximino e Máximo datado no ano 238 d.C.

O texto está cheo de erros, sobre todo no que respecta ó
caso da fórmula empregada, xa que mestura, a discreción,
os nominativos cos dativos sen rubor ningún, á parte dou-
tras irregularidades na transcrición dos nomes imperiais
que supoñen unha man iletrada na gravación, segundo se
constata tamén nalgúns miliarios doutras vías.

Interpretación

667.- Maximino e Máximo
(Boimorto)   

Imp(eratori) caes(ari) G(aio) · Iul(io)
Vero M(a)[x]simo pius

felici · aug(usto) · germ(anico) m(aximo)
daci(co) · max(imo) sar(matico) · pont(i)f(ici)

max(imo) · tribi(unicia) potes(tate) · imp(eratori)
VII · p(atri) · p(atriae) co(n)s(uli) · proco(n)s(uli) et

G(aio) Iul(io) Vero Maximo 
nob[ilissi]mo [caes(ari)] dacicus

m[ax(imus)] · sar(matico) [prin]ceps iv[e]n[tuti]s
fili(o) [n(o)s(tri) d(omini)

G(aii) Iuli(i) Ma]xim(i)ni..........

Ó emperador césar Gaio Xulio Vero Maximino, pío, feliz, augusto, xermánico
máximo, dácico máximo, sarmático, pontífice máximo, coa potestade tribunicia,
emperador por sétima vez, pai da patria, cónsul, procónsul; e Gaio Xulio Vero
Máximo, nobilísimo césar, dácico máximo, sarmático, príncipe da xuventude,
fillo do noso señor o emperador Gaio Xulio Vero Maximino...

a: 245 cm. Ø: 60 cm. l: 5>10 cm.

(

(

(

a. 238 d.C.
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668.- Lares viais
(A Graña, S. Pedro de Buriz, Guitiriz)

Características externas
Descuberta nun muro da igrexa de San Pedro de Buriz,

no lugar da Graña. Na actualidade consérvase na sancris-
tía da devandita igrexa.

Ara de granito, coa cornixa partida por unha incisión
horizontal. Presenta na cara culminante tres foculi circula-
res aliñados. A base non amosa ningún tipo de decoración
e a súa forma lisa fai pensar que o monumento se atopaba
fincado no chan e coa base oculta.

Bibliografía
Acuña, Lares…, 353-357;  Ares, Hallazgo…, 76; IRPLu,

nº. 65, coa inscrición correctamente lida.

Interpretación

Anotacións
A súa aparición permite prolonga-la vía que vimos se-

guindo máis alá da transversal que unía Lucus con Adrobrica?
De novo advírtese o fenómeno fonético de e por i, coma no
caso de San Vicente de Castillós.

Lare
bus · V
ealib

us · a(ram) · s(ua) p(ecunia)
S(everus?) · e(x) · v(oto) · p(osuit)

Severo? dedicou, á súa custa, este altar ós lares viais, por causa
dun voto que fixera.55 x 24 x 12 cm.  l: 3>5 cm.

(
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7. Vía Lucus Augusti - Adrobrica

Por suposto que esta vía se prolongaría ata Brigantium, despois de tocar Betanzos, a posible
Adrobrica de Mela12 ou tamén a posible a Flavia Lambris de Ptolomeo13. As probas do seu paso por
este decurso constituiríanas as aras ós lares viais de Santa Cruz de Parga e Virís (Begonte), así como os
vestixios arqueolóxicos relativos á súa traza, que Cornide describe nunha crónica aínda inédita14, detec-
tándoa dende a Costa do Sal pola Castellana (chouza dos monxes de Sobrado), Portobello, veciñan-
zas de Guitiriz, río Parga, Río Román, Saa, Seixón, Cordal de Ousaa e Ombreiro, onde posiblemente
confluía co vial Lucus-Brigantium, por Friol, arriba descrito. 

12 Mela, III, 1, 12. 

13 Ptol. II, 6, 26. O xeógrafo alexandrino menciónaa entre as poboacións do interior do convento lucense como a polis máis importante da civitas dos
Baídios. Certamente, Betanzos, aínda que posúe entrante mariño, podería considerarse, pola súa situación, un asentamento interior e coincidir con
Flavia Lambris, e ademáis porque nas veciñanzas corre o río homónimo Lambre. Pero entón teriamos probablemente que considerar Flavium
Brigantium e Flavia Lambris como pertencentes a civitates distintas, como suxire a súa mención en lugares diferentes da descrición tolemaica, e iso
resulta perfectamente posible se os ámbitos territoriais das civitates posuíran o eixe orientado ó noroeste. 

14 J. Cornide Saavedra, “Advertencias a tener presentes para la dirección del camino que va de Betanzos a Lugo”, Archivo del Reino de Galicia, secc.
XII. Serie Cornide Saavedra. Atado XIII, nº. 216. 

669.- Lares viais
(Virís, Begonte)

Características externas
Localizada en 1980 durante a remodelación do muro de

cerramento do adro-cemiterio da igrexa parroquial de Virís
(Begonte). Consérvase actualmente no interior da devandi-
ta igrexa.

Parte superior dunha ara votiva, que ofrece unha corni-
xa con dobre moldura que se caracteriza por presentar no
extremo superior tres foculi aliñados. Tamén se conserva
unha ínfima parte do corpo, onde se desenvolvería o campo
epigráfico, pero del non queda ningún resto.

Bibliografía
Delgado Gómez, Restos dunha ara…, 209-214.

Anotacións
Considérase que esta ara foi dedicada ós lares viais só

polo feito de presentar tres foculi aliñados na cara culmi-
nante da cornixa. Coma a do número seguinte, flanquearía
a vía Lucus Augusti-Adrobrica.

26 x 17 cm.
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670.- Lares viais
(Santa Cruz de Parga, Guitiriz)

Características externas
Descuberta en 1969 nunha propiedade da parroquia de

Santa Cruz de Parga (Guitiriz). Consérvase no mesmo
lugar, no chamado Pazo da Pontella.

Ara de granito decorada cunha dobre moldura nas facia-
nas frontal e laterais e con 3 foculi circulares en relevo na
cara culminante, aliñados e encadrados entre dous acrote-
rios moi estragados. O lado dereito do campo epigráfico
áchase moi deteriorado.

Bibliografía
Acuña, Nueva ara…, 223-227; Ares, Hallazgo…, 76;

IRPLu, nº. 66.

Interpretación

Anotacións
É un dos testemuños máis importantes da vía na que a

inserimos, sobre todo no seu tercio oriental.

O antropónimo Caesianus é de sobra coñecido entre os
de orixe latina, sobre todo en Italia (Möcsy, Dissert…, 59).

Laribus
Vialibu

s · Caes[i]
anus

Casiano dedicou este altar ós lares viais.

48 x 23 x 19 cm.  l: 3>4 cm.

(
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8. Cohors I Celtiberorum - Atricondo - Iria

As aras dedicadas ós lares viais das Encrobas (Cerceda, A Coruña), recentemente dadas a coñecer15,
serían, en principio, atribuíbles, máis a un anaco de camiño que unise a Cohors I Celtiberorum
(Cidadela) con Atricondo, a coñecida mansion da vía XX, posiblemente Carballo, que á controvertida
vía per loca maritima, como pretende a súa descubridora. Dende aquí, o enlace dende Iria, sexa direc-
tamente por Ames ou dando a volta por Grandimiro, resulta unha consecuencia lóxica. Certo que o
expresado non pasa de ser unha mera hipótese, necesaria, por outra parte, para artella-la sucesión de
miliarios que os achados nos van deparando. 

15 R. Mª. Franco Maside, “Lares viales na Provincia de A Coruña”, Gallaecia, 21, 2002, 215 ss. 

Características externas
Foi atopada entre o material de derruba da igrexa parro-

quial de San Román das Encrobas (Cerceda). Está mutila-
da, pois perdeuse a metade inferior. Posúe tres foculi, de
desigual diámetro, na cara superior.

Bibliografía
Franco Maside, Lares Viales…, 215-222.

Interpretación 

Anotacións
O único elemento que suxire a súa pertenza ós lares

viais son os tres foculi, xa que o texto que a descubridora
ofrece non resulta concluínte. Posible triple nexo no inicio,
en calquera caso pouco usual.

671.- Lares viais?
(S. Román das Encrobas, Cerceda)

Lar(ibus) Qu
intus

[v(otum) s(olvit)

Quinto cumpriu co seu voto ós lares (viais?)

29,5 x 16 x 16 cm. 

(
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673.- Anepígrafe?
(Portomenlle, Ames)

Características externas
Pedra de granito de gran groso aparecida no concello de

Ames. Mostra forma moi irregular, con tendencia prismática.
Fendas numerosas na superficie. Actualmente atópase no
xardín do Pazo de Lens (Ames).

Bibliogafía
Casado-Franco, O balneario…, 251-287; Franco, Rutas…,

143-161.

Anotacións
Pola forma irregular que presenta temos serias dúbidas

sobre a súa identificación como miliario, pero tampouco
cabe atribuílo a un fuste de columna por idénticas razóns. É
máis probable que se trate dun miliario anepígrafe. Sos-
peitamos que balizaba un sector de vía secundaria trans-
versal entre Iria Flavia e Glandimiro ou Atricondo, sector
que López Ferreiro xa consideraba parte da per loca mari-
tima.a: 137 cm. Ø: 35 cm.

Características externas
Apareceu nas mesmas circuntancias cá anterior,

a 15 metros dela e en idéntico contexto arqueolóxi-
co. Consérvase máis enteira, aínda que con evi-
dentes esmoucas.

Bibliografía
Franco Maside, Lares Viales…, 215-222, inter-

pretando L(aribus Vi(alibus).

Interpretación 

Anotacións
Interpretando deste xeito o altar conta xa con

dedicante, necesario por mor do v(otum) s(olvit).

672.- Lares viais?
(S. Román das Encrobas, Cerceda)

L(aribus) V(ialibus) I(ulius)
v(otum) s(olvit)

Xulio cumpriu co seu voto ós lares viais.

28 x 15 x 15 cm.
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9. Ribeira esquerda do río Miño

En rigor, debería inserirse esta vía no epicentro aquaflaviense. Nembargantes, e dado que podería
derivar da de Lucus Augusti – Aquae Querquennae, non a cremos fóra de lugar se a situamos aquí.

Características externas
Apareceu cando se realizaron as obras de desmonte pa-

ra a construcción dun edificio na rúa Ensinanza, esquina coa
rúa Goya, nos. 11 e 8 (antigo chalé de D. Jesús Soria), no
barrio do Couto da cidade de Ourense. Noticia facilitada polo
arqueólogo territorial, D. Alfredo Seara Carballo. Actualmen-
te encóntrase na casa de D. Benigno González, na poboa-
ción de Bentraces (Barbadás, Ourense). Trátase dun fuste
completo, ben cilindrado, de granito de gran medio, fractura-
do en dous anacos.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Considerando que xa se atopou ó oeste da canle do

Barbaña, ben podería se-lo primeiro fito dunha vía que per-
correría, por Reza, Alongos e Barral, a ribeira esquerda do
Miño, ata polo menos a ponte de Castrelo, como xa un de nós
establecera hai anos (Rodríguez Colmenero, La red…, V, 75).

a: 216 cm.  Ø: 61 cm.

674.- Anepígrafe
(O Couto, Ourense)
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SIGLAS E ABREVIATURAS

AA: Antiquités Africaines.
AJA: American Journal of Archeology.
ACIBL: Actas del Congreso del Bimilenario de Lugo.
ACOCNH: Actas del Congreso sobre los Orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico.
AEA: Archivo Español de Arqueología.
AL: Archivos Leoneses. 
AP: O Arqueólogo Portugués.   
BA: Boletín Auriense.
BAR: British Archeological Reports.   
BARAH: Boletín de la Real Academia de la Historia.
BAM: Bulletin d’Antiquités Marrocaines.
BBJB: Behefte der Bonner Jahrbücher.
BCMOr.: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense.
BMAO: Boletín del Museo Arqueológico de Orense.
BCPMLugo: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo.
BSAA: Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. Universidad de Valladolid.
BRSG: Biblioteca de la Real Sociedad Geográfica.
CASE: Congreso de Arqueología del Sureste Peninsular.
CEG: Cuadernos de Estudios Gallegos.
CIHT: Congreso Internacional de la Hispania de Teodosio.
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum.
CIRG: Corpus de Inscricións Romanas de Galicia.   
D. et S.: Daremberg/Saglio. Dictionnaire des Antiquités Grecques et Latines.
EB: Estudios Bercianos.
EE: Ephemerides Epigraphicae.
EMP: El Museo de Pontevedra.
HAE: Hispania Antiqua Epigráfica. 
HAEp: Hispania Epigráfica. 
ILER: Inscripciones Latinas de la España Romana.
ILS: Inscriptiones Latinae Selectae.
IRG: Inscripciones Romanas de Galicia.
IRPLu: Inscriptions romaines de la province de Lugo.
JMS: Journal of Military Studies.
JRS: Journal of Roman Studies.
ME: El Miliario Extravagante.
MEFRA: Melanges de l’École Francaise à Rome.
MJSE: Mémorias de la Junta Superior de Excavaciones.
NAH: Noticiario Arqueológico Hispánico.
PP: Parthey-Pinder.
PCHZ: Primer Congreso de Historia de Zamora.
PJMCH: Primeras Jornadas de Metodogía de las Ciencias Históricas.
RAHE: Real Academia de la Historia Española.
RAHP: Real Academia da História Portuguesa.
RAF: Revista Aquae Flaviae.
RE: Realencyclopedie der classischen Altertums-wiessenschaft.
REA: Revue des Études Anciennes.
SSANP: Segundo Seminario de Arqueoloxía do Noroeste Peninsular.
SRVHR: Simposio la red viaria en la Hispania Romana.
TRSCIA: Termas Romanas. Segundo Coloquio Internacional de Arqueología.
ZPE: Zeitschrift Für Papyrologie und Epigraphik.
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SIGNOS DIACRÍTICOS EMPREGADOS

(   ) Desenvolvemento dunha abreviación coñecida.

[   ] Restitución dun texto erosionado, pero coñecido.

<  > Correccións e rectificacións na escrita.

{  } Palabras ou letras sobrantes.

[[  ]] Liñas ou palabras erosionadas. 

+++ Letras sen posibilidade de lectura.

abc Letras de lectura dubidosa.. . .

abc Letras anexadas entre si.

[…] Letras soltas perdidas.

[---] Parte dunha liña ou liña completa erosionadas.

——— Perda dun número indeterminado de liñas.

(

(
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MILIARIOS DA CIDADE DE BRAGA (DE VÍA INDETERMINADA)

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
1 Museu D. Sousa Nominativo Augusto

2 4749 Museu D. Sousa Nominativo Tiberio Bracara IIII

3 4750 Museu D. Sousa Nominativo Claudio Bracara IV

4 4751 Museu D. Sousa Nominativo Nerva

5 4752 Museu D. Sousa Dativo Adriano Bracara XIII

6 Museu Guimarães Dativo M. Aurelio e Cómodo

7 4755 Desaparecido Dativo Caracalla

8 4753 Museu D. Sousa Dativo Caracalla

9 4754 Museu D. Sousa Dativo Caracalla

10 4766 Museu D. Sousa Dativo Heliogábalo Bracara III

11 4767 Museu D. Sousa Dativo Heliogábalo

12 4758 Museu D. Sousa Nominativo Maximino e Máximo

13 4757 Museu D. Sousa Nominativo Maximino e Máximo

14 4759 Desaparecido Nominativo Maximino e Máximo Bracara III

15 Braga Museu D. Sousa Nominativo Maximino e Máximo

16 Desaparecido Dativo Claudio II Bracara I

17 4760 Museu D. Sousa Dativo Caro

18 4761 Museu D. Sousa Dativo Carino Bracara VII

19 Museu D. Sousa Dativo Galerio Bracara

20 Museu D. Sousa Dativo Diocleciano

21 4763 Braga Cabeceiras de Basto Dativo Constancio I

22 Museu D. Sousa Dativo Constancio I

23 Museu D. Sousa Dativo Galerio

24 Desaparecido Dativo Galerio

25 Desaparecido Dativo Constantino I

26 Desaparecido Dativo Constantino I

27 Desaparecido Dativo Licinio

28 Desaparecido Dativo Crispo

29 4811 Desaparecido Dativo Licinio O Mozo

30 Desaparecido Dativo Licinio O Mozo

31 Desaparecido Dativo Constantino I

32 Desaparecido Dativo Constantino II

33 Braga Braga Dativo Constantino II

34 Desaparecido Dativo Constante

35 Dativo Constancio II

36 Braga Braga Dativo Constancio II ? Bracara I

BASE DE DATOS REFERIDA
A CADA UNHA DAS INSCRICIÓNS

SEGUNDO A ORDE QUE OCUPAN NO ESTUDIO
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37 Museu Pío XII Dativo Dinastía constantiniana

38 4765 Museu D. Sousa Dativo Magnencio Bracara XVI

39 Braga Museu Guimarães Dativo Valentiniano e Valente

40 Museu D. Sousa Dativo Valentiniano e Valente

41 4762 Desaparecido Dativo Valentiniano e Valente

42 Desaparecido Indeterminado Bracara I

43 Museu D. Sousa Indeterminado

44 Museu D. Sousa Anepígrafe

45 Museu D. Sousa Anepígrafe

46 Museu D. Sousa Anepígrafe

47 Museu D. Sousa Anepígrafe

48 Museu D. Sousa Anepígrafe

49 Museu D. Sousa Anepígrafe

50 Museu D. Sousa Anepígrafe

51 2417 Desaparecido Dativo Lares viais

52 Museu D. Sousa Dativo Lares viais

MILIARIOS DA VÍA XVII

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
53 Qta. Goladas Museu D. Sousa Nominativo Tiberio Bracara I

54 Areal Museu Porto Dativo Constante

55 4776 Cebral Desaparecido Nominativo Augusto Bracara

56 4773 Vilarinho Museu Lisboa Nominativo Tiberio Bracara XXXIV

57 990 Desaparecido Nominativo Traxano Aquis F. XLIII

58 Codeçoso Desaparecido Nominativo Adriano Aquis F. XLIII

59 Venda Nova Venda Nova Anepígrafe

60 4771 Venda Nova Museu Reg. Flaviense Nominativo Claudio Bracara XXXV

61 4781 Venda dos Padrões Museu Reg. Flaviense Nominativo Traxano Aquis F.

62 Venda dos Padrões Xardíns do castelo de Chaves Dativo Adriano Aquis F. XLII

63 4774 Venda Nova Museu Reg. Flaviense Indeterminado Aquis F. XLII

64 Castro de Codeçoso Desaparecido Nominativo Claudio Bracara XXXVIII

65 4777 Currais Desaparecido Nominativo Tiberio Bracara XXXIX

66 Currais Currais Anepígrafe

67 Sanfíns Sanfíns Anepígrafe

68 Currais Desaparecido Anepígrafe

69 Leiranque Viade de Abaixo Anepígrafe

70 Travassos Travassos Anepígrafe

71 Cortiço Cortiço Indeterminado

72 Cortiço Cortiço Anepígrafe

73 Arcos Museu Reg. Flaviense Nominativo Claudio Bracara LVIII

74 Cebral Desaparecido Anepígrafe

75 Pindo-Arcos Museu Reg. Flaviense Nominativo Claudio

76 Pindo-Arcos Museu Reg. Flaviense Nominativo Tiberio Bracara LIX

77 Arcos Cervos Anepígrafe

78 A. de Arcos Antigo de Arcos Anepígrafe

79 Sapelos Museu Reg. Flaviense Nominativo Augusto Bracara LXV

80 4781 Pastoria Museu Reg. Flaviense Nominativo Traxano Aquis F. V

81 4779 Chaves Desaparecido Nominativo Adriano Aquis F. II



BASE DE DATOS REFERIDA A CADA UNHA DAS INSCRICIÓNS

753

82 Soutelo Soutelo Dativo Rupestre

83 Chaves Museu Reg. Flaviense Dativo Adriano

84 Chaves Museu Reg. Flaviense Licinio

85 2478 Chaves Desaparecido Ablativo Traxano

86 4784 Desaparecido Dativo Constantino I

87 Museu Reg. Flaviense

88 Eiras Museu Reg. Flaviense Nominativo Constancio II

89 Eiras Desaparecido

90 4780 Chaves Desaparecido Nominativo Adriano Aquis F. V

91 S. Julião Vilar de Nantes Dativo Delmacio

92 S. Julião S. Julião Dativo Carino

93 S. Julião S. Julião Dativo Decio Aquis F. VI

94 S. Julião S. Julião Anepígrafe

95 Sá Sá Dativo Macrino

96 Vilarandelo Vilarandelo Dativo Macrino

97 4780 Vilarandelo Vilarandelo Dativo Caracalla Petavonium

98 Vilarandelo Museu Reg. Flaviense Dativo Constancio I

99 4791 Poçacos Carlão Dativo Magnencio

100 4790 Poçacos Desaparecido Dativo Macrino

101 4792 Poçacos Desaparecido Dativo Carino

102 Poçacos Museu Lisboa Dativo Delmacio

103 4788 Pontão dos Poçacos Desaparecido Nominativo Maximino e Máximo

104 Ponte do Arquinho Desaparecido Indeterminado

105 Ponte do Arquinho Desaparecido Indeterminado

106 Valdetelhas Museu Vila Real Dativo Galerio

107 4793/94 Valdetelhas Desaparecido Dativo Numeriano

108 4788 Valdetelhas Valdetelhas Nominativo Maximino e Máximo

109 Valdetelhas Valdetelhas Dativo Constantino II

110 Valdetelhas Valdegouvinhas Dativo Maximino Daia

111 4794 Valdetelhas Desaparecido Anepígrafe

112 Valdetelhas Valdetelhas Anepígrafe

113 Ferradosa Ferradosa Anepígrafe

114 Valdetelhas Desaparecido Indeterminado

115 Lamalonga Desaparecido Anepígrafe

116 Lamalonga Museu Bragança Dativo Constancio I

117 Vinhãis Desaparecido Indeterminado

118 Soeira Desaparecido Augusto

119 Soeira Museu Bragança Anepígrafe

120 Gostei Museu Bragança Dativo Maximiano

121 6215 Castro de Avelães Museu Bragança Nominativo Augusto Bracara CLXII

122 6216 Castro de Avelães Museu Bragança Dativo Caracalla

123 Gimonde Museu Bragança Dativo Caro

124 Babe Museu Bragança Dativo Adriano Caese XX

125 Babe Museu Bragança Dativo Caracalla

126 Babe Babe Anepígrafe

127 Gallegos del Campo Gallegos del Campo Dativo Macrino e Diadumeniano

128 416 San Vitero San Vitero Dativo Adriano Caesara VI

129 Santibáñez Desaparecido Dativo Decio

130 Fuente Encalada Fuente Encalada Maximino e Máximo

131 Fuente Encalada Fuente Encalada Dativo Caracalla

132 Castrocalbón Castrocalbón Dativo Valeriano e Galieno
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MILIARIOS DA VÍA XIX

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
133 Braga Museu D. Sousa Nominativo Augusto Tude XLIII

134 4756 Museu D. Sousa Nominativo Maximino e Máximo Bracara I

135 Desaparecido Anepígrafe

136 Sé  de Braga Nominativo Nerva

137 Panoias (Braga) Museu Guimarães Nominativo Tiberio Bracara II

138 Ponte Prado Museu Pio XII Dativo Adriano

139 Panoias (Braga) Panoias (Braga) Nominativo/Dativo Tiberio, Valentiniano Bracara IIII

140 4868 Desaparecido Nominativo Augusto Bracara IIII

141 Ponte Prado Ponte do Prado Anepígrafe

142 4869 Prado Museu Guimarães Nominativo Tiberio

143 Oleiros Museu Pio XII Dativo Valentiniano Bracara VI

144 Sta. Marta de Atiães Sta. Marta de Atiães Anepígrafe

145 Arcozelo Museu Pio XII Nominativo Tiberio

146 Calvelo Calvelo Anepígrafe

147 Rebordãos Rebordãos Anepígrafe

148 Fornelos Vilanova de Cerveira Nominativo Maximino e Máximo

149 4870 Fornelos Pazo Conde de Bertiandos Nominativo Maximino e Máximo Bracara XVIII

150 Freitosa Arcozelo Dativo Delmacio

151 4871 Arcozelo Dativo Adriano Bracara XX

152 4872 Arcozelo Dativo Caracalla Bracara XX

153 4873 Arcozelo Dativo Constancio II?

154 Arcozelo Indeterminado

155 Arcozelo Anepígrafe

156 4874 Correlhá Museu Lisboa Nominativo Maximino e Máximo Bracara XXI

157 Cepões Cepões Anepígrafe

158 Freita Viana do Castelo Dativo Magnencio e Decencio

159 Labruja Labruja Anepígrafe

160 Espinheiro Viana do Castelo Dativo Constantino I Bracara XXVI

161 Cámboa Desaparecido Indeterminado

162 Romarigães Museu Pio XII Dativo Valentiniano I Bracara XXVIII

163 Romarigães Romarigães Anepígrafe

164 Romarigães Romarigães Anepígrafe

165 Barreiros Dativo Constante Bracara XXVIIII

166 Fonte do Olho Fonte do Olho Dativo Magnencio

167 Crasto Quinta do Crasto Nominativo Augusto Bracara XXX

168 Crasto Q. do Crasto Dativo Valentiniano I Bracara XXX

169 Crasto Q. do Crasto Anepígrafe

170 Rubiães Rubiães Dativo Caracalla Bracara

171 4744 S. Bartolomeu de Antas S. Bartolomeu de Antas Dativo Magnencio Bracara XXXI

172 6228 S. Bartolomeu de Antas Nominativo Maximino e Máximo

173 S. Bartolomeu de Antas Anepígrafe

174 4745 Desaparecido Víctor

175 S. Bartolomeu de Antas Dativo Maximino Daia Bracara XXXII

176 6227 S. Bartolomeu de Antas Dativo Xuliano Bracara XXXIII

177 Sapardos Sapardos Indeterminado Bracara

178 Sapardos Viana do Castelo Dativo Maximino Daia Bracara XXXIIII

179 Sapardos Viana do Castelo Dativo Constancio II

180 Candemil Candemil Indeterminado

181 6226 S. Bartolomeu de Antas Nominativo Nerva Bracara XXXVI

182 S. Pedro da Torre Museu de Lisboa Dativo Constancio II Bracara XXXVII

183 S. Julião do Freixo Ponte Lima Anepígrafe
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184 4875 Arinhos Valença Nominativo Claudio Bracara XLII

185 Lojas Viana do Castelo Anepígrafe

186 6229 Sta. Eufemia (Tui) Museo Pontevedra Dativo Decio

187 Sta. Eufemia (Tui) Museo Pontevedra Anepígrafe

188 Mos Desaparecido

189 Guizán Guizán Anepígrafe

190 Padrón Museo Pontevedra Dativo Adriano Tude XVII

191 S. Mamede de Quintela Museo Pontevedra Dativo Decencio

192 Cesantes Museo Pontevedra Dativo Numeriano

193 Cesantes Redondela Anepígrafe

194 Arcade Museo Pontevedra Dativo Caracalla Bracara LXVI

195 6235 Vilaboa Museo Pontevedra Nominativo Adriano Luco

196 Vilaboa Museo Pontevedra Dativo Carino

197 Vilaboa Museo Pontevedra Dativo Valerio Severo

198 Vilaboa Museo Pontevedra Dativo Licinio

199 Ponte do Couto Museo Pontevedra Nominativo Maximino e Máximo

200 Ponte do Burgo Museo Pontevedra Nominativo Adriano Luco LXXXXVI

201 4877 Almuíña Museo Pontevedra Nominativo Adriano Luco LXXXXV

202 Sta. Mª. Alba Museo Pontevedra Dativo Caracalla

203 Cerponzóns Museo Pontevedra Dativo Magnencio

204 Caldas Reis Museo Pontevedra Dativo Constantino I

205 Caldas Reis Museo Pontevedra Lares viais

206 S. Xiao de Requeixo Desaparecido Lares viais

207 6232 Padrón Museo Catedral Santiago Dativo Graciano

208 6233/34 S. Fiz Sales Museo Catedral Santiago Nominativo Calígula

209 Seteigrexas Universidade de Santiago Dativo Caracalla Luco XXIIII

210 Entrambasaugas Museo Lugo Dativo Indeterminado

211 Retorta Museo Astorga Nominativo Calígula

212 Bacurín Bacurín Anepígrafe

213 Sta. Eulalia de Bóveda Sta. Eulalia de Bóveda Anepígrafe

214 Sta. Eulalia de Bóveda Sta. Eulalia de Bóveda Anepígrafe

215 Lugo Lugo Indeterminado

216 Arxemil Museo Lugo Nominativo Adriano

217 Perliños Museo Lugo Anepígrafe

218 Castrillón Castrillón Anepígrafe

219 Franqueán Museo Lugo Dativo Caro

220 Papín Museo Lugo Lares viais

221 Pieros Pieros Anepígrafe

222 6236 Las Murielas Cubillos Nominativo Nerón

223 Almázcara Almázcara Anepígrafe

224 Almázcara Almázcara Anepígrafe

225 Castropodame Castropodame Anepígrafe

226 S. Esteban del Toral S. Esteban del Toral Anepígrafe

227 Tedejo Tedejo Anepígrafe

228 Tedejo Tedejo Anepígrafe

229 Tedejo Tedejo Anepígrafe

230 Tedejo Tedejo Anepígrafe

231 4864 Torre Desaparecido Dativo Indeterminado Asturica XXII

232 4862 Torre Desaparecido Dativo Licinio

233 4861 Torre Desaparecido Dativo Galerio

234 Montealegre Montealegre Indeterminado Asturica XXI

235 Montealegre Montealegre Dativo Indeterminado

236 Brimeda Brimeda Anepígrafe

237 Astorga Astorga Anepígrafe
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MILIARIOS DA VÍA XVIII

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
238 4747 Braga Museu D. Sousa Dativo Adriano Bracara - Asturica CCXV

239 Quinta da Pena Desaparecido Anepígrafe

240 Q. Agrolongo Desaparecido Anepígrafe

241 Q. Agrolongo Desaparecido Anepígrafe

242 Proselos Anepígrafe

243 Carrazedo Carrazedo Lares búricos

244 O Pilar O Pilar Dativo Caro

245 Paredes Secas Paredes Secas Nominativo Maximino e Máximo Bracara

246 1869 Vilela Vilela Ablativo Tito e Domiciano Bracara XIII

247 Vilela Vilela Anepígrafe

248 Sta. Cruz Sta. Cruz Anepígrafe

249 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Ablativo Tito e Domiciano Bracara XIV

250 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Dativo Adriano Bracara XIIII

251 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Dativo Caracalla Bracara XIIII

252 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Dativo Decio Bracara XIIII

253 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Dativo Magnencio

254 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Dativo Xuliano

255 Bouça Padreiro Bouça Padreiro Anepígrafe

256 Lampaças Lampaças Dativo Caro Bracara XV

257 Lampaças Câmar. T. Bouro Dativo Carino

258 Lampaças Câmar. T. Bouro Dativo Magnencio

259 Lampaças Lampaças Anepígrafe

260 Balança Desaparecido Dativo Caracalla Bracara XVI

261 Os Teixugos Os Teixugos Dativo Decio Bracara

262 4800 Os Teixugos Desaparecido Dativo Maximiano Bracara XVI

263 Os Teixugos Desaparecido Anepígrafe

264 4801 Rib. Cabaninhas Rib. Cabaninhas Dativo Caracalla Bracara

265 Rib. Cabaninhas Rib. Cabaninhas Dativo Heliogábalo Bracara XVII

266 Rib. Cabaninhas Rib. Cabaninhas Dativo Decio Bracara XVII

267 Rib. Cabaninhas Rib. Cabaninhas Dativo Caro

268 4802 Cha de Vilar Cha de Vilar Ablativo Tito e Domiciano Bracara XVIII

269 Cha de Vilar Câmar. T. Bouro Dativo Constancio II

270 4803 Lajedos Lajedos Ablativo Tito e Domiciano Bracara XIX

271 1860 Lajedos Lajedos Dativo Caracalla

272 Lajedos Lajedos Anepígrafe

273 Lajedos Desaparecido Anepígrafe

274 Moimenta N. Moimenta Nova Anepígrafe

275 A Pudriqueira A Pudriqueira Dativo Adriano Bracara XX

276 A Pudriqueira A Pudriqueira Dativo Carino

277 4805 Pont. da Geira Pont. da Geira Dativo Heliogábalo

278 Pont. da Geira Pont. da Geira Dativo Caro

279 Travassos Desaparecido Indeterminado Bracara XXI

280 Travassos Desaparecido Anepígrafe

281 1869 Ervosa Ervosa Dativo Carino

282 Ervosa Ervosa Dativo Indeterminado Bracara XXII

283 Ervosa Desaparecido Indeterminado

284 Esporões Desaparecido Dativo Adriano Bracara XXIII

285 Esporões Desaparecido Dativo Constancio II
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286 4808 Esporões Esporões Dativo Xuliano

287 Esporões Esporões Anepígrafe

288 Esporões Esporões Anepígrafe

289 Padrós Padrós Nominativo Maximino e Máximo

290 4807 Padrós Desaparecido Dativo Licinio e Licinio o Mozo

291 Padrós Desaparecido Indeterminado

292 Padrós Desaparecido Indeterminado

293 4809 Sá Sá Dativo Decio Bracara XXV

294 4812 Covide Covide Dativo Decio

295 Barzeas Desaparecido Indeterminado Bracara XXVI

296 Covide Covide Adriano

297 4810 Covide Desaparecido Dativo Licinio Bracara XXVI

298 Covide Covide Dativo Constancio I

299 Covide Desaparecido Anepígrafe

300 4813 S. João do Campo S. João do Campo Dativo Decio Bracara XXVII

301 4814 Covide Desaparecido Nominativo Vespasiano Bracara XXVII

302 S. João do Campo S. João do Campo Dativo Magnencio Bracara XXVII

303 4815 S. João do Campo S. João do Campo Dativo Indeterminado

304 S. João do Campo Desaparecido Indeterminado

305 S. João do Campo S. João do Campo Dativo Caro

306 S. João do Campo Desaparecido Dativo Magnencio

307 S. João do Campo Desaparecido Indeterminado

308 S. João do Campo S. João do Campo Indeterminado Bracara XXVIII

309 S. João do Campo S. João do Campo Anepígrafe

310 S. João do Campo S. João do Campo Anepígrafe

311 S. João do Campo Desaparecido Indeterminado

312 Volta do Gavião Volta do Gavião Ablativo Tito e Domiciano

313 Volta do Gavião Volta do Gavião Nominativo Maximino e Máximo Bracara XXIX

314 Volta do Gavião Volta do Gavião Dativo Galerio

315 Volta do Gavião Volta do Gavião Dativo Constancio II

316 Volta do Gavião Volta do Gavião Indeterminado

317 Volta do Gavião Volta do Gavião Indeterminado

318 Volta do Gavião Volta do Gavião Anepígrafe

319 Volta do Gavião Volta do Gavião Anepígrafe

320 Volta do Gavião Volta do Gavião Anepígrafe

321 Volta do Gavião Volta do Gavião Anepígrafe

322 Volta do Gavião Volta do Gavião Anepígrafe

323 Volta do Gavião Volta do Gavião Anepígrafe

324 Volta do Gavião Desaparecido Dativo Maximiano Bracara XXVIIII

325 Volta do Gavião Desaparecido Indeterminado

326 Volta do Gavião Desaparecido Indeterminado

327 Bouça da Mó Museu D. Sousa Dativo Fillos Constantino

328 Bouça da Mó Bouça da Mó Indeterminado

329 Bouça da Mó Desaparecido Indeterminado

330 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Ablativo Tito e Domiciano Bracara XXXI

331 4821 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Adriano Bracara XXXI

332 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Caracalla Bracara XXXI

333 4823 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Decio Bracara XXXI

334 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Probo e Caro

335 4822 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Caro e Carino

336 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Numeriano
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337 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Constantino I

338 Ribeiro do Pedredo Museu D. Sousa Dativo Fillos Constantino

339 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Fillos Constantino

340 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Dativo Graciano Bracara XXXI

341 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Anepígrafe

342 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Anepígrafe

343 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Anepígrafe

344 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Anepígrafe

345 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Anepígrafe

346 Ribeiro do Pedredo Ribeiro do Pedredo Anepígrafe

347 4825 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Adriano Bracara XXXII

348 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Caracalla

349 4826/27 Volta do Covo Volta do Covo Nominativo Maximino e Máximo

350 Volta do Covo Maximino e Máximo

351 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Decio

352 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Caro Bracara XXXII

353 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Fillos Constantino Bracara XXXII

354 4820 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Magnencio

355 4827 Volta do Covo Volta do Covo Dativo Decencio Bracara XXXII

356 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

357 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

358 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

359 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

360 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

361 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

362 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

363 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

364 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

365 Volta do Covo Volta do Covo Anepígrafe

366 Albergaria Desaparecido Caracalla

367 4831 Albergaria Albergaria Nominativo Maximino e Máximo

368 Albergaria Maximino e Máximo

369 4833 Albergaria Albergaria Dativo Decio Bracara XXXIII

370 4830 Albergaria Albergaria Dativo Tácito Bracara XXXIII

371 4829 Albergaria Albergaria Dativo Carino

372 4832 Albergaria Albergaria Dativo Carino

373 Albergaria Albergaria Dativo Galerio

374 Albergaria Albergaria Dativo Fillos Constantino

375 Albergaria Albergaria Dativo Magnencio

376 Albergaria Albergaria Indeterminado

377 Albergaria Albergaria Indeterminado

378 Albergaria Albergaria Anepígrafe

379 Albergaria Albergaria Anepígrafe

380 Albergaria Albergaria Anepígrafe

381 4838 Portela do Homem Portela do Homem Ablativo Tito e Domiciano Bracara XXXIIII

382 4839 Portela do Homem Portela do Homem Dativo Adriano Bracara XXXIIII

383 4837 Portela do Homem Portela do Homem Dativo Caracalla Bracara XXXIIII

384 4834 Portela do Homem Portela do Homem Nominativo Maximino e Máximo

385 4835 Portela do Homem Portela do Homem Dativo Decio Bracara XXXIIII

386 4840 Portela do Homem Desaparecido Dativo Magnencio Bracara XXXIV

387 Portela do Homem Portela do Homem Dativo Indeterminado Bracara XXXIIII
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388 Portela do Homem Portela do Homem Dativo Indeterminado Bracara XXXIIII

389 Portela do Homem Portela do Homem Anepígrafe

390 Lama do Picón Desaparecido Ablativo Tito e Domiciano

391 4841 Lama do Picón Área ICONA Dativo Adriano Bracara XXXV

392 4843 Lama do Picón Área ICONA Dativo Caracalla Bracara XXXV

393 4836 Lama do Picón Desaparecido Dativo Decio

394 Lama do Picón Área ICONA Dativo Probo

395 Lama do Picón Área ICONA Dativo Carino? Bracara XXXV

396 Lama do Picón Área ICONA Dativo Galerio?

397 Lama do Picón Lama do Picón Dativo Constancio I

398 Lama do Picón Área ICONA Indeterminado Bracara XXXV

399 Lama do Picón Área ICONA Dativo Xuliano?

400 4845 Lama do Picón Desaparecido Indeterminado Bracara XXXV

401 Lama do Picón Área ICONA Anepígrafe

402 4847 Pasteroques Desaparecido Ablativo Tito e Domiciano Bracara XXXVI

403 4843 Pasteroques Área ICONA Dativo Caracalla Bracara XXXVI

404 Pasteroques Área ICONA Dativo Maximino Daia Bracara XXXVI

405 Pasteroques Pasteroques Dativo Constantino I Bracara XXXVI

406 Pasteroques Área ICONA Dativo Magnencio

407 Pasteroques Área ICONA Dativo Xuliano Bracara XXXVI

408 Pasteroques Área ICONA Indeterminado Bracara XXXVI

409 Pasteroques Área ICONA Anepígrafe

410 Mouruás Desaparecido Dativo Maximino e Máximo?

411 Outeiro Porco Torneiros Dativo Constancio II Bracara XXXVII

412 Outeiro Porco Desaparecido Indeterminado

413 Outeiro Porco Desaparecido Indeterminado

414 Outeiro Porco Outeiro Porco Anepígrafe

415 Outeiro Porco Desaparecido Dativo Caracalla

416 Outeiro Porco Desaparecido Nominativo Maximino e Maximo Bracara XXXVII

417 Rio Caldo Desaparecido Indeterminado

418 4850 Desaparecido Dativo Caracalla Bracara XXXVIII

419 Desaparecido Indeterminado

420 Torneiros Torneiros Anepígrafe

421 4849 Rio Caldo Desaparecido Dativo Traxano Bracara XXXVIII

422 Vilameá Vilameá Anepígrafe

423 Desaparecido Indeterminado

424 Lobios Desaparecido Indeterminado

425 Torno Xendive Dativo Fillos Constantino

426 Torno Desaparecido Indeterminado

427 Sta. Comba Sta. Comba Dativo Adriano Bracara LI

428 Sta. Comba Centro Aquis Q. Dativo Magnencio?

429 Sta. Comba Desaparecido Indeterminado

430 Sta. Comba Desaparecida Lares viais

431 Os Baños Desaparecido Nominativo Maximino e Máximo

432 As Maus Centro Aquis Q. Dativo Adriano Bracara LIII

433 Lobosandaus Centro Aquis Q. Dativo Constancio II

434 S. Fiz, Ribeiro S. Fiz, Ribeiro Anepígrafe

435 Ponte Liñares Ponte Liñares Anepígrafe

436 As Pedrosas Desaparecido Indeterminado

437 Desaparecido Indeterminado

438 Vilar Desaparecido Indeterminado
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439 A Saínza Desaparecido Indeterminado

440 O Tamboril Desaparecido Dativo Decio e Carino?

441 Os Cantos Desaparecido Indeterminado

442 Os Cantos Desaparecido Anepígrafe

443 Os Cantos Os Cantos Anepígrafe

444 Os Cantos Desaparecido Anepígrafe

445 4827 Fonte Carballa Xinzo Dativo Adriano Bracara LXVI

446 4858 Fonte Carballa Desaparecido Nominativo Maximino e Máximo Bracara LXVI

447 Fonte Carballa Desaparecido Indeterminado

448 Fonte Carballa Xinzo Anepígrafe

449 Fonte Carballa Fonte Carballa Anepígrafe

450 Fonte Carballa Desaparecido Anepígrafe

451 Vilar de Santos Anepígrafe

452 A Lama Desaparecido Dativo Adriano Bracara LXVII

453 A Lama A Lama Nominativo Maximino e Máximo Bracara LXVII

454 Pazo O Penedo Dativo Xuliano

455 A Lama A Lama Indeterminado

456 A Lama A Lama Anepígrafe

457 As Antas Desaparecido Dativo Treboniano e Volusiano

458 Corga Museo Ourense Dativo Galerio

459 Torre Sandiás Desaparecido Anepígrafe

460 Zadagós Zadagós Nominativo Maximino e Máximo

461 Os Pezoucos Casasoá Nominativo Maximino e Máximo Bracara LXXIII

462 Casasoá Museo Ourense Nominativo Constante

463 4839 Busteliño Museo Ourense Dativo Adriano Bracara LXXIV

464 Busteliño Conc. Xunqueira Dativo Probo

465 Busteliño Busteliño Dativo Indeterminado

466 Busteliño Busteliño Anepígrafe

467 Subalomba Desaparecido Anepígrafe

468 Foncuberta Foncuberta Nominativo Maximino e Máximo Bracara LXXX

469 Foncuberta Foncuberta Anepígrafe

470 Foncuberta Foncuberta Anepígrafe

471 Foncuberta Foncuberta Anepígrafe

472 Foncuberta Foncuberta Anepígrafe

473 Tioira Tioira Dativo Magnencio

474 Tioira Tioira Anepígrafe

475 Tioira Tioira Anepígrafe

476 Tioira Tioira Anepígrafe

477 Rodicio Desaparecido Dativo Caracalla Bracara XCIII

478 Covas Covas Anepígrafe

479 Cadaval Cadaval Anepígrafe

480 Cadaval Cadaval Anepígrafe

481 Cadaval Desaparecido Anepígrafe

482 Vigueira Vigueira Dativo Indeterminado

483 Vigueira Vigueira Dativo Carino

484 Nogueira Nogueira Anepígrafe

485 A Graña Seoane Vello Dativo Caracalla

486 O Burgo O Burgo Anepígrafe

487 S. Xoán de Camba Desaparecido Anepígrafe

488 Castrelo Castrelo Anepígrafe

489 Castromao Área desc. Río Dativo Carino

490 Cerdeira Área desc. Río Dativo Xuliano



BASE DE DATOS REFERIDA A CADA UNHA DAS INSCRICIÓNS

761

491 Cerdeira Área desc. Río Dativo Constancio I

492 Cerdeira Área desc. Río Anepígrafe

493 Cerdeira Cerdeira Dativo Caro

494 Cerdeira Cerdeira Indeterminado

495 Aciveiro Desaparecido Dativo Caro

496 Os Fontaos COTOP (Ourense) Ablativo Tito e Domiciano

497 Os Fontaos Museo Ourense Dativo Constancio I

498 4854 Ponte Navea Trives Ablativo Tito e Domiciano Asturica

499 Ponte Navea Ponte Navea Anepígrafe

500 Ponte Navea Ponte Navea Anepígrafe

501 Sobrado Sobrado/ Trives Indeterminado

502 Trives Vello Desaparecida Lares viais

503 Ponte Bibei Ponte Bibei Ablativo Tito e Domiciano Asturica XCIV

504 Ponte Bibei Ponte Bibei Nominativo Traxano

505 Ponte Bibei Desaparecido Indeterminado

506 Cóbados Larouco Desaparecido Dativo Adriano Asturica

507 Fonte do Piar Desaparecido Indeterminado

508 Vilamartín Desaparecido Indeterminado

509 A Proba A Proba Anepígrafe

510 Encina Lastra Desaparecido Dativo Caracalla Asturica

511 Cacabelos Cacabelos Dativo Fillos Constantino

512 Noceda Museo Astorga Lares viais

513 S. Justo de Cabanillas S. Justo de Cabanillas Ablativo Tito e Domiciano Asturica XXIII

514 Cabanillas de S. Justo Cabanillas de S. Justo Anepígrafe

515 Quintana Quint. Fuseros Anepígrafe

516 Ribera de Folgoso Ribera de Folgoso Ablativo Tito e Domiciano Asturica XXII

517 Bembibre Museo Bembibre Ablativo Tito e Domiciano Asturica

518 Culebros Culebros Nominativo Indeterminado

MILIARIOS DA VÍA XX

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
519 Adro Vello Fac. Medicina Santiago Lares viais

520 Vilagarcía Museo Pontevedra Neptuno

521 Torres Oeste Museo Pontevedra Lares viais

522 Padrón Padrón Neptuno

523 A Coruña A Coruña Neptuno

524 Torre Hércules Torre Hércules Marte

525 Sta. Comba Sta. Comba Dativo Galerio

526 Brandomil Brandomil Anepígrafe

527 Brandomil Brandomil Anepígrafe

528 Brandomil Mus. Catedral Santiago Lares viais

529 Vilaño Vilaño Dativo Decencio

530 Friol Museo de Lugo Dativo Macrino e Diadumeniano Luco XI

531 Lugo Museo de Lugo Lares viais

532 Lugo Museo de Lugo Lucobo Arousaego

533 Lugo Museo de Lugo Lucovos Gudarovos

534 Lugo Museo de Lugo Asturica

535 Lamaregueira Lamaregueira Anepígrafe
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VÍA XVI (BRACARA - CALE)

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
536 4748 Braga Desaparecido Dativo Adriano Bracara/Calem XXXV

537 4764 Lomar Desaparecido Dativo Crispo

538 Carreira Museu Pio XII Dativo Constantino II

539 4867 S. Cosme Desaparecido Dativo Adriano

540 4738 Museu D. Sousa Dativo Adriano Bracara XII

541 4737 V. N. Famalicão Desaparecido Dativo Adriano Bracara VIII

542 4741 Sant. de Antas Sant. de Antas Dativo Caracalla Bracara

543 4740 Portela de Ab. Desaparecido Dativo Caracalla Bracara XIIII

544 Devesa Desaparecido Indeterminado

545 Cabeçudos Cabeçudos Anepígrafe

546 Cabeçudos Cabeçudos Dativo Caracalla Bracara XVI

547 Lousado Museu Pio XII Dativo Magnencio

548 6212 Trofa Velha Desaparecido Dativo Tácito

549 4742 Trofa Velha Trofa Dativo Constantino II Bracara XXI

550 6213 Trofa Velha Trofa Dativo Licinio

551 6212 Trofa Velha Mus. Sto. Tirso Dativo Magnencio

552 Peça Má Trofa Velha Dativo Carino Bracara

553 Peça Má Lantemil Dativo Constancio II

554 4736 Albarelhos Dativo Adriano Bracara XXIII

555 4743 S. Crist. Muro Desaparecido Dativo Maximiano? Bracara XXIII

556 S. Pedro Avioso Espinhosa Dativo Caro

557 4735 S. Mamede de Infesta Desaparecido Dativo Adriano

VÍA BRACARA - TONGOBRIGA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
558 6214 S. Martinho de Sande Museu Guimarães Dativo Traxano Bracara XVIII

559 Tuias Marco Canaveses Valentiniano

560 6210 Freixo Freixo Indeterminado

561 Soalhães Museu Porto Dativo Constantino II VIII

562 Carreirinha Museu Baião Dativo Galieno

VÍA BRACARA - OCELODURUM

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
563 Vila Marín Vila Marín Anepígrafe

564 4797 Constantim Desaparecido Nominativo Traxano

ASTORGA, VÍAS INDETERMINADAS

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P.
565 Pazo Gaudí Nominativo Augusto

566 Porta Romana Indeterminado Asturica III

567 4866 Desaparecido Dativo Nerva Asturica II

568 Granxa Manjarín Granxa Manjarín Anepígrafe
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VÍA DA PLATA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
569 Milles Polvorosa Museo Zamora Nominativo Nerón Emerita CCLIX

570 Sta. Crist. Polv. Sta. Cristina Polvorosa Anepígrafe

571 Sta. Colomba Sta. Colomba Monjas Anepígrafe

ASTURICA - CITERIOR ORIENTAL

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
572 Cillanueva Cillanueva Dativo Magnencio

ASTURICA, VÍAS SECUNDARIAS

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
573 Granucillo Granucillo Anepígrafe

574 Granucillo Granucillo Anepígrafe

575 Sta. Marina Rey Sta. Marina Rey Indeterminado

VÍA AQUAE FLAVIAE - LUCUS AUGUSTI

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
576 Tamaguelos Desaparecido Anepígrafe

577 San Lázaro S. Lázaro - Verín Dativo Indeterminado

578 Verín Praza M. - Verín Anepígrafe

579 Verín Verín Anepígrafe

580 Vilela Vilela Dativo Caro

581 Albergaria Albergaria Anepígrafe

582 Paradiña Lodoselo Anepígrafe

583 Baños Molgas Baños  Molgas Dativo Caro?

584 Temes Temes Lares viais

VÍA AQUAE FLAVIAE - IRIA FLAVIA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
585 Rabal Rabal Anepígrafe

586 S. Cibrao Museo Ourense Dativo Delmacio

587 Vilaza Museo Ourense Dativo Claudio II

588 Pazos Pazos Anepígrafe

589 Pazos Pazos Anepígrafe

590 Seixo Blanco Desaparecido Anepígrafe

591 Costa Albarell Desaparecidos Indeterminados

592 Lamas Lamas Anepígrafe
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593 Lamas Lamas Anepígrafe

594 Rebordondo Museo Ourense Dativo Constantino I

595 Rebordondo Desaparecido Indeterminado

596 Chamosiños Lodoselo Indeterminado

597 Pardieiros Pardieiros Anepígrafe

598 Pidre Desaparecido Anepígrafe

599 Xinzo Desaparecido Nominativo Maximino e Máximo

600 Xinzo Museo Ourense Dativo Galerio

601 Vilari Poldras Desaparecido Anepígrafe

602 Castelaus Castelaus Dativo Galerio

603 Taboadela Taboadela Lares viais

604 Cornoces Museo Ourense Lares viais

605 Fontefría Fontefría Lares viais

VÍA AQUAE FLAVIAE - AQUIS CELENIS

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
606 Calvão Calvão Anepígrafe

607 Lucenza Lucenza Anepígrafe

608 Lucenza Lucenza Anepígrafe

609 Seoane de Oleiros Centro Aquis Q. Dativo Xuliano?

610 Lamas Lamas Indeterminado

611 Ganade Ganade Anepígrafe

612 Ponte Freixo Ourense Dativo Indeterminado

VÍA AQUAE FLAVIAE - ASTURICA, POR SANABRIA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
613 4795 Vilafrade Vilafrade Dativo Carino

614 Tameirón Tameirón Anepígrafe

615 Esculqueira Esculqueira Anepígrafe

616 Lubián Desaparecido Indeterminado

617 Lubián Lubián Anepígrafe

VÍA AQUAE FLAVIAE - REXIÓN MINEIRA DE TRES MINAS

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
618 Q. do Caneiro Mus. Reg. Flav. Dativo Constantino I

VÍA AQUAE FLAVIAE - PESO DA REGUA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
619 Outeiro Jusão Outeiro Jusão Anepígrafe

620 Cidadelhe Desaparecido Numeriano?
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VÍA REXIÓN VALPAÇOS (LESTE - OESTE)

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
621 Bouçoais Bouçoais Anepígrafe

622 Bouçoais Bouçoais Anepígrafe

623 Fiães Desaparecido Indeterminado

624 Lama Ouriço Desaparecido Magnencio

625 Valongo Vilarandelo Anepígrafe

626 Monsalvarga Monsalvarga Anepígrafe

627 Vassal Vassal Anepígrafe

628 4786 Carrazedo Desaparecido Dativo Caro

VÍA AQUAE FLAVIAE - FORUM GIGURRORUM

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
629 Albergaria Desaparecido Indeterminado

VÍA LUCUS AUGUSTI - AQUIS QUERQUENNIS

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
630 Meixide Meixide Anepígrafe

631 Vilariño Nogueira Vilariño Nogueira Anepígrafe

632 Ponte Cadós Desaparecido Anepígrafe

633 Cañón Desaparecido Dativo Fillos Constantino

634 Vilanova dos Infantes Vilanova dos Infantes Anepígrafe

635 O Cristal Desaparecido Dativo Caracalla

636 4876 Barxiña Museo Ourense Dativo Caracalla

637 Faramontaos Faramontaos Anepígrafe

638 S. Cibr. Viñas S. Cibrao Viñas Dativo Carino

639 S. Cibr. Viñas Museo Ourense Dativo Constancio I

640 Gustei Desaparecido Anepígrafe

641 Bóveda Desaparecido Anepígrafe

642 Fontao Museo Ourense Dativo Numeriano

643 Cambeo Desaparecido Indeterminado

644 Orbán Orbán Indeterminado

645 Orbán Orbán Anepígrafe

646 Vilela Vilela Anepígrafe

647 Esperante Esperante Anepígrafe

VÍA LUCUS AUGUSTI - LUCUS ASTURUM

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
648 Lucus Ast. Desaparecido Numeriano

649 Lugo LLanera Lares viais

650 Corao Desaparecido Indeterminado

651 Santianes Tuña Desaparecida Lares viais

652 Santianes Tuña Lares viais

653 Comba Lares viais
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VÍA LUCUS AUGUSTI - ALBIONES

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
654 Bouzoá (Pol) Mus. Viladonga Lares viais

VÍA DACTONIUM - AQUIS CELENIS

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
655 Castillós Museo de Lugo Lares viais

656 Castillós Museo de Lugo Lares viais

657 Belesar Desaparecida Lares viais

658 Agrade Museo de Lugo Lares viais

659 Sá (Pescoso) Sá (Pescoso) Anepígrafe

660 Sá (Pescoso) Sá (Pescoso) Anepígrafe

661 Sá (Pescoso) Sá (Pescoso) Anepígrafe

662 Sta. Baia de Camba Sta. Baia de Camba Lares viais

663 Grava, Silleda Museo Pontevedra Lares viais

VÍA COSTA LUCENSE

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
664 Miñotos Viveiro Lares viais

665 Mte. Tagarreir. Museo de Lugo Lares viais

VÍA IRIA FLAVIA - COHORS I CELT. - ARRONI

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
666 Castrofeito Fac. Xeog. e  Hª. Santiago Lares viais

667 Boimorto Boimorto Dativo e Nominativo Maximino e Máximo

668 A Graña A Graña Lares viais

VÍA LUCUS AUGUSTI - ADROBRIGA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
669 Viris, Begonte Viris, Begonte Lares viais

670 Sta. Cruz Parga Sta. Cruz Parga Lares viais

VÍA COHORS I CELT. - ATRICONDO - IRIA

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
671 Encrobas Museo S. Antón A Coruña Lares viais

672 Encrobas Museo S. Antón A Coruña Lares viais

673 Portomenlle Ames Anepígrafe

VÍA DA RIBEIRA ESQUERDA RIO MIÑO

Nº. CIL, II Lugar do achado Lugar de conservación Caso Emperador Caput viae M.P
674 O Couto Bentraces Anepígrafe
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Augusto

Do conxunto dos nove miliarios dedicados a Augusto (nos. 1, 55, 79, 118, 121, 133, 140, 167, 565)
poden extraerse conclusións históricas de certa transcendencia. Certo é que algúns dos exemplares encón-
transe moi mutilados (nos. 1, 55, 565), pero en certos casos veñen a ratifica-los datos que fornecen os máis
enteiros. Nas dúas únicas ocasións en que a inscrición permanece íntegra, Castro de Avelães (nº. 121) e
Rubiães (nº. 167), a fórmula xeral mantense a mesma e en nominativo: Imp. Caesar divi f. augustus pont.
max. imp.? cos? trib. pot. pater patriae.

Deducimos, nembargantes, atendendo sobre todo ó número das tribunicias potestades, que os milia-
rios da vía XVII son máis antigos que os da XIX, pese a tratarse de dúas vías augústeas. Concretamente, o
cilindro procedente do Castro de Avelães ten a 21ª potestade tribunicia, ano –2 a.C., mentres que no do
Zebral, hoxe en día lamentablemente perdido, transmítese a XVIII, ano –5 antes da era. De calquera xeito, a
vía tivo que ser construída con antecedencia ó amolloamento e, se queremos ser coherentes, fai falla, polo
menos, un período duns cinco anos para a explanación e afirmación, un dato que nos levaría ata o ano 10
a.C., máis ou menos, para fixa-lo inicio da construcción1. Este dato, aparentemente sen transcendencia, axuda
a confirmar outro de natureza histórica non viaria, posto que para artellar unha ruta entre dúas cidades resul-
ta imprescindible que ámbalas dúas cidades existan con antecedencia; doutro xeito resultaría improcedente
tomalas como centros de referencia para a contabilización miliaria. Agora ben, esta circunstancia lévanos, no
caso de Braga, a ter que rexeita-lo ano –2 como o da verdadeira fundación desta cidade, segundo viña sos-
tendo a inmensa maioría dos tratadistas2, e adiantala ó ano –15-14, data en que tamén se produciría a de
Lugo e Astorga, segundo un de nós vén defendendo dende hai dous lustros baseándose en argumentos dou-
tra natureza3. Eis, polo tanto, unha proba coadxuvante para reafirmarnos naquela hipótese.

Polo contrario, a vía XIX sería de execución máis serodia, posto que os textos miliarios máis antigos
consevados mostran a 34ª tribunicia potestade (nos. 140 e 167), que correría durante o ano 11 da nosa era,
sendo esta tamén a data do milliarium in capite viae que conmemora a apertura do tramo Bracara-Tude (nº.
133). Dos demais miliarios non se poden extraer datos definitivos, como xa fica exposto.

As nove dedicatorias a Augusto resultan relativamente modestas se as comparamos coas 22 que se
contabilizan para os catro conventos orientais da Citerior4 ou coas 15 que Sillières recolle no sur da penín-
sula5, algunhas delas repetidas xa no corpus de Lostal.

1 Trátase, con variacións de dous ou tres anos, das mesmas datas en que quedan prontas outras grandes rutas do resto da península (Lostal, Miliários…,
269; P. Sillières, À propos d’un nouveau milliaire…, 255).

2 A.Tranoy, La Galice…, 193 ss., afirmando que Bracara foi fundada con anterioridade ó ano 4 d.C.
3 A. Rodríguez Colmenero-Mª. C. Carreño Gascón, Sobre Paulo Fabio Máximo…, 411 ss.
4 Lostal, Miliários…, 269.
5 Sillières, Voies…, 168.
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Formulario e variantes:

Inicio:

-imp(erator) Caes(ar) (nos. 1, 79, 121, 140, 167).

Filiación:

-divi f(ilius) (nos. 1, 21, 140, 167, 565).

Atributos:

-pont(ifex) max(imus) (nos. 1, 121, 140, 167, 565)
-imperator (nos. 1, 121, 140, 167).
-co(n)s(ul) (nos. 1, 55, 121, 133, 140, 167).
-trib(unicia) pot(estate) (nos.1, 55, 121, 133, 140, 167).
-pater patriae (nos. 121, 133, 140, 167).

Capita viarum:

-Bracara Augusta (nos. 79, 121, 140, 147)
-Tudae (nº. 133).  

Datas deducibles:

-ano 5 a.C. (nº. 55)
-ano 2 a.C. (nº. 121)
-ano 11 d.C. (nos. 1?, 167, 140).   

Tiberio

Son, tamén, nove os exemplares dedicados a Tiberio, sempre en nominativo. Nos casos en que se
conservan segmentos significativos da fórmula epigráfica aparece manifesta a filiación con respecto a
Augusto, divi Augusti filius, e a descendencia ficticia de Xulio César (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142)
remarcada coa expresión divi Iuli nepos. Noutros casos esa circunstancia resulta dubidosa (145).

Nembargantes, non deixa de ser sorprendente que, como sucede coas dedicatorias a outros empera-
dores, parezan ser todos atribuíbles ó ano en que exerceu a súa 34ª potestade tribunicia, a oitava impera-
toria e o quinto consulado, datos coincidentes todos no ano 32 da era, xa na segunda parte do reinado de
Tiberio. E iso, tanto nos miliarios da vía XVII coma nos da XIX, que en tódolos casos mostran a fórmula:
Ti(berius) caesar divi Aug(usti) f(ilius) divi Iuli nepos aug(ustus) pont(ifex) max(imus) imp(erator) VIII consul
V tr(ibunicia) pot(estate) XXXIV, etc. Habería, como noutras ocasións, que preguntarse pola razón deste
feito, que, tal vez, podería deberse a que a actividade edilicia sería programada ó mesmo tempo para todo
este sector territorial, inaugurándose simultaneamente todo o programa de obras unha vez rematada a súa
execución.
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Se comparámo-lo noso elenco cos corpora coñecidos do resto da península, descubrimos que no
resto da Citerior conta Tiberio con 18 miliarios6 e no sur da península con 77. Como pode observarse, as dife-
rencias redúcense notablemente.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Ti(berius) Caesar (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).

Filiación:

-divi Augusti fil(ius) divi Iuli nepos (nos. 5, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).    

Atributos:

-augustus (nos. 2, 53, 56, 76, 137, 139, 142).
-pontifex maximus (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).
-imp(erator) (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).
-co(n)s(ul) (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).
-trib(unicia) pot(estate) (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).

Caput viae:

-Bracara (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).

Datas deducibles:

-ano 32 d.C. (nos. 2, 53, 56, 65, 76, 137, 139, 142).

Calígula

Conta só con dúas dedicatorias, ambas pertencentes á vía XIX: unha delas procedente da Gándara
(S. Fiz de Sales) (nº. 208) e outra de San Román de Retorta (nº. 211). As dúas áchanse redactadas en nomi-
nativo, pero, mentres no miliario da Gándara se expresa a ascendencia de Calígula ata a terceira xeración,
baixo a fórmula G(aius) Caesar aug(ustus) germanicus Germanici caesaris f(ilius) Ti(beri) Caes(aris)
aug(usti) n(epos) divi Augusti pronepos pater patr(iae) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) IIII
co(n)s(ul) III…, no de San Román de Retorta só aparece expresa a vinculación xenealóxica deste fugaz
emperador con Augusto, divi Augusti pronepos. Hai que supoñer, polo tanto, ou que o ordinator se esqueceu
de grava-lo texto dos elos xenealóxicos máis inmediatos ou estes foron erosionados no cilindro, o que, a pri-
meira vista, non semella ter acontecido. En calquera caso, a data da dedicatoria parece que foi, para os dous,

6 Lostal, Miliários…, 270.

7 Sillières, Voies…, 168.
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o ano 40, no que se desenvolve a cuarta potestade tribunicia de Calígula. Sospeitamos que, neste tempo,
estábase aínda a construí-lo tramo da vía XIX que, polo val do Ulla, comunicaba Iria Flavia con Lucus
Augusti.

No resto da Citerior non se coñece dedicatoria miliaria ningunha a este emperador, mentres que no
sur da península Sillières contabiliza 3.

Formulario e variantes:

Inicio:

-C(aius) Caesar (nos. 208, 211).

Filiación:

-Germanici caesaris f(ilius) Ti(beri) caes(aris) aug(usti) n(epos) divi aug(usti) pronepos (208).
-divi aug(usti) pronepos (211).

Atributos:

-augustus (nos. 208, 211).
-germanicus (nº. 208).
-pont(ifex) max(imus) (nos. 208, 211).
-co(n)s(ul) (nos. 208, 211)
-p(ater) p(atriae) (nos. 208, 211).

Datas:

- 40 d.C. (nº. 211).

Claudio

Os seis miliarios con que conta este emperador están formulados en nominativo (nos. 3, 60, 64, 73, 75,
184): un atópase na cidade de Braga sen poder determina-la súa procedencia, catro atópanse ó longo da vía
XVII e outro á beira da XIX. O texto, máis ou menos común para todos, aparece así: Ti(berius) Claudius
Caesar Augustus Germanicus pontifex max(imus) imp(erator) V co(n)s(ul) III tribunicia potestate III p(ater)
p(atriae). Desaparece a filiación, presente en tódolos seus antecesores.

De maneira análoga á dos casos de Tiberio e Calígula, datan todos, sen excepción, do ano 43 d.C.,
podemos aplicárlle-la hipótese, antes avanzada, dun balizamento e inauguración conxuntos. No que res-
pecta á estructuración do texto, non se nota peculiaridade ningunha que poida ser derivada do feito de per-
tencer a circunscricións administrativas diferentes.

Tres miliarios de Claudio contabiliza Sillières para o sur da península, por 8 Lostal para o resto da
Citerior, en ámbolos casos son territorios que triplican ou cuadriplican a superficie de Asturia-Gallaecia.
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Formulario e variantes:

Inicio:

-Ti(berius) Claudius (nos. 3, 60, 64, 73, 75,184).

Atributos:

-germanicus (nos. 3, 60, 64, 73, 75, 184).
-pont(ifex) max(imus) (nos. 3, 60, 64, 73, 75, 184).
-imp(erator) (nos. 3, 60, 64, 73, 75, 184).
-co(n)s(ul (nos. 3, 60, 64, 73, 75, 184).
-trib(unicia) pot(estate) (nos. 3, 60, 64, 73, 75, 184).
-p(ater) p(atriae) (nos. 3, 60, 64, 73, 184).

Caput viae:

-Bracara Augusta (nos. 3, 60, 64, 73, 184).

Data:

-ano 43 d.C. (nos. 3, 60, 64, 73, 184).

Nerón

Como Calígula, conta con dous únicos exemplares: un na vía XIX, no Alto de las Murielas, O Bierzo
(nº. 222), e outro en Milles de la Polvorosa, Zamora, balizando a Vía da Prata, a cal, precisamente pola apa-
rición deste miliario, que segue a conta-las millas dende Emerita, sabemos que chegaba ata Asturica, segun-
do con anterioridade se sospeitaba (nº. 569). Salvadas peculiaridades fonéticas (Caeser, por Caesar) deste
miliario de Milles, que se advirten tamén no texto doutro exemplar próximo (nº. 124), a fórmula común que
pode establecerse é a de Nero Claudius divi Claudi augusti f(ilius) Germanici Caesaris nepos Tib(eri) cae-
saris aug(usti) pronepos divi aug(usti) abnepos Caesar augustus germ(anicus) pont(ifex) max(imus) trib(uni-
cia) potestate imperator? consul?, etc. Como pode apreciarse, de novo volven aplicarse os módulos de filia-
ción, ausentes no caso de Claudio, chegando os elos da cadea ata Augusto mesmo, como aconsellaba a
política dinástica do momento.

O de Milles de la Polvorosa sería posible datalo no 57 da era, ano que corresponde á terceira potes-
tade imperatoria de Nerón, presente no texto. O das Murielas posiblemente date do mesmo ano, pero non
posúe argumento ningún de peso para confirmalo.

Sillières achega 4 exemplares para o sur da península, mentres que Lostal contabiliza 5 para a parte
oriental da Citerior.

ÍNDICE DE EMPERADORES  E  FORMULARIOS: BREVE ESTUDIO COMPARATIVO
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Formulario e variantes:

Inicio:

-Nero Claudius (nos. 222, 569).

Filiación:

-divi Claudi aug(usti) fil(ius) Germanici caesaris nepos Tib(erii) caesaris aug(usti) pronepos divi
Augusti abnepos (nos. 222, 569).

Atributos:

-caesar aug(ustus) (nos. 222, 569).
-germanicus (nos. 222, 569).
-pont(ifex) max(imus) (nos. 222, 569).
-trib(unicia) pot(estate) (nos. 222, 569).
-imp(erator) (nos. 222, 569).
-co(n)s(ul) (nos. 222, 569).

Caput viae:

-Emerita Augusta.

Vespasiano

Élle atribuído un único exemplar datable no ano 78 da era (nº. 301). A dedicatoria artéllase en nomi-
nativo, contrariamente ó que acontece coa que se lle aplica ós seus fillos, xa datable no ano seguinte, o  79.
Paradoxalmente, trataríase do único exemplar dedicado ó verdadeiro impulsor da via nova. Resultarán bene-
ficiarios de tal prerrogativa os sucesores do fundador da dinastía que inauguran a vía, trala súa balización,
no ano 79/80 da era.

No resto da península non se coñece columna miliaria ningunha dedicada a este emperador.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Imp(erator) caes(sar) (nº. 301).

Atributos:

-augustus.
-pontifex maximus.
-tribunicia potestate.
-imperator.
-pater patriae.
-co(n)s(ul).
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Obra:

-opus amp(liationis) v(iae) d(edit) d(edicavit).  

Caput viae:

-Bracara.

Data:

-a. 78 d.C.

Tito e Domiciano

As quince dedicatorias atribuídas ós fillos de Vespasiano pertencen todas elas á via nova (nos. 246,
249, 268, 270, 312, 330, 381, 390, 402, 496, 498, 503, 513, 516, 517). Nas restantes vías non existe vesti-
xio ningún de actividade edilicia por parte desta dinastía. A data común a todas é a do ano 79/80, cando se
inaugura a vía. Contra o que anteriormente se cría, áchanse todas redactadas en ablativo, imbuídas dun
claro matiz temporal, segundo a fórmula seguinte: Imp(eratore) Caes(are) divi Vespasiani f(ilio) Vespasiano
aug(usto) pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII.
Caes(are) divi Vespas(iani) f(ilio)—————————— co(n)s(ule) VII. O que segue da fórmula sufriu diferen-
tes redaccións segundo a milla:

-Via Nova facta C(aio) Calpetano Rantio Quirinale Valerio Festo leg(ato) Aug(usti) propr(aetore) (nº. 270).

-C(aio) Calpetano Rantio Quirinale Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore) via nova m(ilia)
p(assuum)… (nº. 268, 312, 330, 381, 402).

-via nova facta ab Asturica C(aio) Calp(etano) Rantio Quirinale… (nos. 498, 517).

-via Nova facta C(aio) Cal(petano) Rant(io) Q(uirinale) Valerio Festo leg(ato) aug(usti) p(ro) p(raetore) ab
Asturica m(illia) p(assuum)… (nos. 503, 516).

-via Nova facta ab Asturica Bracaram C(aio) Cap(etano) Rant(io) Quir(inale) Valerio…etc (nº. 513).

Polo tanto, ó final, a fórmula xeral adopta dúas variantes: unha, con dúas modalidades, para o con-
vento bracarense, e outra, con tres, para o convento asturicense. En calquera caso, queda abortado calquera
intento de establecer formularios diferentes exclusivamente entre conventos, como nalgún tempo se supu-
xo, facendo derivar deles apoios para establece-los seus límites. 

En contraste con estas quince dedicatorias conxuntas a Tito e Domiciano, que se producen ó longo da
via nova no ano 79-80, con motivo do balizamento e inauguración desta ruta, nos dous grandes corpora que
vimos mencionando non aparece ningunha dedicatoria a Tito, sendo as de Domiciano tamén escasas: 6 para
o sur da península e 3 para o resto da Citerior. Iso quere dicir que a grande obra viaria da dinastía flavia na
península foi a apertura da via nova entre Bracara e Asturica.

Por outra parte, a frecuencia dos achados miliarios no conxunto da península comeza a bascular sig-
nificativamente a favor do noso territorio.

ÍNDICE DE EMPERADORES  E  FORMULARIOS: BREVE ESTUDIO COMPARATIVO
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Formulario e variantes (sempre en ablativo)

Inicio:

-Imp(eratore caesare) (nos. 249, 270, 312, 330, 381, 496, 498, 503, 513).

Filiación:

-divi Vespasiani f(ilio) (nos. 249, 270, 312, 330, 381, 496, 498, 503, 513).              

Atributos:

-augusto (nos. 249, 270, 312, 330, 381, 496, 498, 503, 513).
-pontifice maximo (nos. 249, 270, 312, 330, 381, 496, 498, 503, 513).
-tribunicia potestate (nos. 249, 270, 312, 330, 381, 496, 498, 503, 513).
-imperatore (nos. 249, 270, 312, 330, 481, 496, 498, 503, 513).
-patre patriae (nos. 249, 270, 312, 330, 381, 496, 498, 513).

Dedicante:

-Caio Calpetano Rantio Quirinale Valerio Festo legato augusti propraetore (nos. 246, 268, 270, 312,
330, 381, 402, 498, 503, 513, 516).

Capita viarum:

-Bracara (nos. 246, 270, 330, 381, 402).
-Asturica (nos. 498, 503, 513, 516, 517).

Obra:

-via nova facta (nos. 249, 270, 402, 498, 503, 513, 516, 517).
-via nova (nos. 268, 330, 381) 

Data:

- ano 79/80 d.C. (nos. 246, 270, 402, 498, 503, 513, 516, 517). 

Nerva

Só se conservan catro miliarios atribuíbles a este emperador (nos. 4, 136, 181, 567), tres deles dentro
do convento bracarense e un no ámbito do asturicense. 

No resto da Citerior cóntanse só dúas dedicatorias, por unha única no sur da península.

Fórmula en nominativo no convento bracarense e en dativo no asturicense segundo os seguintes pará-
metros no inicio:
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-Imperator Nerva germanicus augustus… (nº. 4)

-Imp(erator) Nerva caesar aug(ustus) (nos. 236 e 281).

-Imp(eratori) Nervae caes(ari) aug(usto)… (nº. 567).

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperator Nerva (nos. 4, 136, 181).
-imperatori Nervae (nº. 567).

Atributos:

-caesar augustus (nos. 136, 181, 567).
-germanicus (nº. 4).
-pont(ifex) max(imus) (nos. 136, 181, 567).
-trib(unicia) pot(estate) (nos. 4, 136, 181, 567).
-co(n)s(ul) (nos. 4, 181, 567).
-pater patriae (nos. 4, 181, 567).

Capita viarum:

-Bracara (nº. 181).
-Asturica (nº. 567).

Datación: 

-97 d.C. (nos. 181, 567).

Traxano

Son oito as inscricións de calquera tipo que corresponden a este emperador (nos. 57, 61, 80, 85, 421,
504, 558, 564): catro delas na vía XVII, no tramo comprendido entre Bracara e Aquae Flaviae (nos. 57, 61, 80
e 85), dúas no sector central da via nova (nos. 421 e 504) e outras dúas nas vías de comunicación de Braga
con cidades da Lusitania (nos. 558 e 564).                         

Entre os miliarios do primeiro grupo, dous deles (nos. 61 e 80), procedentes de Venda Nova e A
Pastoria, posúen idéntica fórmula en nominativo, coa filiación de Traxano, con respecto a Nerva, expresa.
Datan do ano 102 (VIIª potestade tribunicia e IVª imperatoria). Contan as millas ab Aquis Flavis, da mesma
maneira que as contaría outro, hoxe perdido, atribuído por Argote a Vilarinho dos Padrões (nº. 57). Coido que
dataría tamén do 102, xa que foi atopado na milla inmediatamente anterior á do número 61. Polo tanto, a
potestade tribunicia XX que se lle atribúe nese texto perdido non sería tal, senón a sétima, mostrando tamén
a acostumada filiación oficial de Traxano con respecto a Nerva.
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En canto á columna conmemorativa da construcción da ponte de Chaves, só o V consulado constitúe
elemento de datación, pero como perdura ata o ano 112, establécese un abano de case dous lustros (103-
112) para enmarcala cronoloxicamente. A fórmula epigráfica neste caso áchase en ablativo, como esixe a
finalidade temporal para a que se utiliza.

Respecto ós miliarios das vías de comunicación con Lusitania, o de Constantim (nº. 564) é de idénti-
ca cronoloxía cós da vía XVII, e áchase redactado en nominativo, ben que prescindindo da filiación. Por outra
parte, o de San Martiño de Sande (nº. 558) é probablemente atribuíble ás mesmas datas pero cunha oscila-
ción cronolóxica que podería estenderse ata o ano 105.

Polo que respecta á via nova, só lle son atribuíbles dous exemplares a Traxano: un en Baños de Río
Caldo, redactado en dativo (nº. 421), sen filiación, e outra posible columna conmemorativa da construcción
da Ponte Bibei, con fórmula en nominativo e o título Optimus, que non será atribuído a Traxano ata o ano
114. Polo tanto, a intervención deste emperador na remodelación das vías do noroeste teríase dado en dous
momentos: nos comezos da segunda centuria (vías do sur de Gallaecia) e nos anos finais do seu reinado
(vías do centro de Gallaecia-Asturia).

No caso concreto da rexión de Aquae Flaviae, trataríase dunha reforma importante da vía XVII, como
sinala nalgúns cilindros o verbo refecit (nº. 57), e a construcción de viaductos tan importantes como a ponte
romana de Chaves (nº. 85). No caso do Bibei, sería tamén a erección da gran ponte sobre este río a razón
da presencia de Traxano na columna conmemorativa existente nesta vía pública (nº. 504).

Con Traxano, de novo volve ser favorable o saldo de miliarios para o corpus de Lostal, con 18 exem-
plares, superando ó de Sillières, con 8.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperator caesar (nos. 57, 61).
-imp(eratori) caes(ari) (nº. 421).
-Imp(erator) caes(ar) Nerva Traianus (nos. 61, 85, 504, 558, 564).

Filiación:

divi Nervae filius (nos. 61, 504).

Atributos:

-augustus (nos. 57, 61, 85, 421, 558, 564).
-pontifex maximus (nos. 57, 61, 80, 421, 558, 564).
-trib(unicia) pot(estate) (nos. 57, 61, 80, 421, 558, 564).
-optimus (nº. 504).
-germanicus maximus (nos. 61, 85, 504, 558, 564).
-dacicus (nos. 85, 558).           
-imperator (nos. 61, 80, 558, 564).
-co(n)s(ul) (nos. 80, 85, 558, 564).
-pater patriae (nos. 60, 85, 558, 564).

Obra:

-refecit (nº. 57).
-pontem lapideum de suo fecerunt (nº. 85).
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Adriano

Entre todos, é o emperador que conta con maior número de dedicatorias, cun total de trinta e seis (5,
58, 62, 81, 83, 90, 124, 128, 138, 151, 190, 195, 200, 201, 216, 238, 250, 275, 284, 296?, 331, 347, 382,
391, 427, 432, 445, 452, 463, 506, 536, 539, 540, 541, 554, 557).

As fórmulas empregadas na redacción das lendas axustaríanse ó seguinte esquema:

- Dativo sen filiación: Imp(eratori) Traiano Hadriano aug(usto) pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate)
XVIII co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae). A Bracara…, etc. (nos. 5, 128, 138, 151, 190, 238, 275, 284, 331, 347,
382, 391, 506, 536, 541, 554, 557). Son a inmensa maioría.

- Dativo con filiación: Imp(eratori) Caes(ari) divi Traiani f(ilio) divi Nervae nepoti Nervae Traiano Hadriano
aug(usto) pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VI imp(eratori) IV co(n)s(uli), etc. (nos. 62, 83, 124, 427,
445, 452, 463).

- Nominativo, sen filiación: Imp(erator) Caes(ar) Traianus Hadrianus aug(ustus) p(ontifex) m(aximus)
trib(unicia) pot(estate) XX refecit ab Aquis Flavis… (nos. 58 , 90, 201).

- Fórmula en nominativo, con filiación: Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici fil(ius) divi Nervae nepos
Traianus Hadrianus aug(ustus) p(ater) p(atriae) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII co(n)s(ul)
III a Luco…, etc. (nos. 195, 200, 216).

Os enumerados no primeiro apartado pertencen todos ó ano 133 ,durante o cal se desenvolve a XVIIIª
potestade tribunicia deste emperador, correndo tamén o terceiro consulado dende o ano 119. As crónicas ofi-
ciais non lle conceden a Adriano máis consulados ca tres pero, polo menos, dous dos nosos miliarios (nos.
391 e 445) atribúenlle claramente un cuarto que, de ter sido asumido, seríao nese mesmo ano de 133.

Con respecto ós do segundo apartado, o de Babe (nº. 124) data do mesmo ano 133, xa que mostra a
XVIIIª tribunicia potestade, aínda que lle falta o consulado. E é posible que sexan de datas parecidas o de Santa
Comba (nº. 427), que mostra o III consulado, e mesmo o de Fuenteencalada, que sinala claramente o cuarto.
Nembargantes, a sorpresa constitúea o miliario de Busteliño (nº. 463), que mostra unha potestade tribunicia
menos, a XVII, mantendo como contemporáneo o terceiro consulado, que adoita acompañar á XVIII. Temos
que pensar, polo tanto, nalgún erro do ordinator, pois non se explicaría que, coñecida a asunción do cuarto con-
sulado, que non se demostra noutros lugares, no ano 131, se lle atribúa o terceiro ós miliarios do 133.

En canto ós dous con fórmula en nominativo, sen filiación, o de Almuíña (nº. 201) mostra a potestade
tribunicia XVIII e o terceiro consulado, sendo da mesma cronoloxía cá case totalidade dos anteriores, ano 133,
mentres que o de Ponte do Arco, Montalegre (nº. 58) e Chaves (nº. 90), só conservados en deseño, mostran
a tribunicia potestade XX, que nos levaría ó ano 135. Iso, con todo, resulta máis ou menos dubidoso.

Finalmente, os do cuarto apartado son atribuíbles tamén ó ano 133, mostrando a XVIIIª potestade tri-
bunicia e o terceiro imperio.

Esmagadora maioría do noso corpus con respecto ós que vimos citando, xa que Lostal só sinala 10
exemplares para os catro conventos orientais da Citerior e Sillières 7 para a Hispania Meridional.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperatori caesari Traiano Hadriano (nos. 5, 124, 138, 151, 190, 200, 238, 275, 284, 331, 347, 382,
391, 506, 536, 539, 540, 541, 554, 557).
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-imperator caesar Traianus Hadrianus (nos. 58, 81, 90, 201).
-imp(eratori) caes(ari) (nos. 62, 83, 427, 445, 463).
-imp(erator) caesar (nos. 195, 216).

Filiación:

-divi Traiani f(ilio) divi nervae nep(oti) (nos. 62, 83, 124, 195, 200, 216, 427, 445, 452, 463).

Atributos:

-augustus (nos. 5, 58, 62, 81, 90, 124, 138, 151, 190, 195, 200, 201, 238, 275, 284, 331, 347, 382, 391,
427, 445, 452, 463, 506, 536, 540, 541, 554, 557).

-pontifex maximus (nos. 5, 58, 62, 81, 90, 138, 151, 190,195, 200, 238, 275, 284, 331, 347, 382, 391,
427, 432, 445, 452, 463, 506, 536, 540, 541, 554, 557).

-imp(erator) (nos. 62, 347, 382, 391, 427, 432, 445, 452, 463, 505, 536, 540, 541, 554, 557).
-co(n)s(ul) (nos. 5, 62, 124, 138, 151, 190, 195, 238, 250, 275, 284, 331, 347, 382, 391, 427, 432, 445,

463, 506, 536, 547).
-pater patriae (nos. 5, 151, 190, 195, 200, 238, 250, 275, 284, 331, 347, 382, 391, 427, 445, 452, 463,

506, 536, 540, 541, 554, 557).

Obra: 

-refecit (nos. 58, 81, 90).

Capita viarum:

-Bracara (nos. 5, 151, 238, 250, 275, 284, 331, 347, 382, 391, 427, 432, 445, 463, 536, 540, 541, 554,
557).

-Aquae Flaviae (nos. 58, 62).
-Caese (nos. 124, 128).
-Tudae (nº. 190)
-Lucus Augusti (nos. 195, 200, 201).

Datas:

-a. 132 d.C. (nos. 445, 463)
-a. 133 d.C. (nos. 5, 151, 190, 195, 200, 201, 238, 275, 284, 331, 347, 382, 391, 427, 506, 541, 554,

557).
-a. 135 d. C. (nos. 58, 90).

Marco Aurelio e Cómodo
Unha soa dedicatoria (nº. 6), que consideramos honorífica, con motivo, tal vez, da elevación ó augus-

tado, compartido con seu pai, de Cómodo, feito que queremos ver subliñado nos dous g de augg(ustorum).
Dataría, por tanto, do ano 180, en que Cómodo asume o augustado xunto co seu proxenitor, aínda que exis-
ten autores que adiantan este feito ó 177. Ausencia de dedicatorias nos demais corpora hispanos.
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Formulario e variantes:

Inicio:

-Saeculo felicissimo.

Atributos:

-impp(eratorum) augg(ustorum).

Caracalla
É outro dos conxuntos máis numerosos entre tódolos existentes, igualando case ó de Adriano, xa que

conta con 32 exemplares (nos. 7, 8, 9, 97, 122, 125, 131, 152, 170, 194, 202, 209, 251, 260, 264, 271, 332,
348, 366, 383, 392, 403, 415, 418, 477, 485, 510, 542, 543, 546, 635, 636).

Pode afirmarse que a case totalidade dos miliarios de Caracalla responden a unha fórmula en dativo,
excepto no caso do de Castro de Avelães (nº. 122), onde se mesturan estrañamente os nominativos cos dati-
vos. A case totalidade reflicte a XVIIª potestade tribunicia de Caracalla ó mesmo tempo que a súa IIIª potes-
tade imperatoria e o cuarto consulado, o que quere dicir que o ano 213  é o da eclosión dos miliarios deste
emperador. O modelo de fórmula epigráfica coincidiría co que se acha plasmado no nº. 8: Imp(eratori)
Caes(ari) divi Severi pii fil(io) divi Marci Antonini nep(oti) divi Antonini pii pronep(oti) divi Hadriani abnep(oti)
M(arco) Aur(elio) Antonino pio fel(ici) aug(usto) par(thico) max(imo) brit(annico) max(imo) pont(ifici) max(imo)
trib(unicia) pot(estate) XVII imp(eratori) III co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli).

Todos son atribuíbles, en xeral, ó ano 213, o da grande eclosión viaria.

Compróbase tamén por estas datas que é con Caracalla cando se inicia o amolloamento dalgunhas
das calzadas da rede non oficial de camiños (nos. 635 e 636).

Lostal achega 10 exemplares para os conventos orientais da Citerior e outros tantos Sillières para a
Bética e veciñanzas.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Imp(eratori) caes(ari) (nos. 7, 8, 9, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 332, 383, 392, 403,
415, 418, 477, 485, 510, 543, 546).

Filiación:

-divi Severi pii filio divi Marci Antonini nepoti divi Antonini pii pronepoti divi Hadriani abnepoti divi Traiani
Parthici et divi Nervae adnepoti (nos. 7, 8, 9, 97,122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 271, 332,
383, 392, 403, 415, 418, 477, 485, 543, 546).

ÍNDICE DE EMPERADORES  E  FORMULARIOS: BREVE ESTUDIO COMPARATIVO



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

780

Atributos:

-pio (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 271,332, 383, 392, 403, 415, 477, 546,
635, 636).

-felici (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 271, 332, 383, 392, 403, 415, 418, 477,
510, 543, 546, 635, 636).

-augusto (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 271, 332, 383, 392, 403, 415, 418,
477, 510, 543, 546, 635, 636).  

-parthico maximo (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 271, 332, 383, 392, 403, 415,
418, 477, 510, 543, 546, 635, 636).

-britannico maximo (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 271, 332, 383, 392, 403,
415, 418, 477, 510, 543, 546, 635, 636).

-germanico maximo (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 251, 260, 264, 271, 332, 383, 392,
403, 415, 418, 477, 510, 543, 546, 635, 636).

-pontifici maximo (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 251, 260, 264, 271, 332, 383, 392, 403,
415, 418, 477, 510, 543, 546, 635, 636).
-tribunicia potestate (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 251, 260, 264, 271, 332, 383, 392,
403, 415, 418, 477, 510, 543, 546, 635, 636).

-consuli (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 251, 260, 264, 332, 383, 392, 403, 415, 418,
477, 510, 542, 543, 546, 635, 636).

-patri patriae (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 332, 383, 392, 403, 415, 418,
477, 510, 543, 546, 635, 636).

-proconsuli (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 170, 194, 202, 209, 260, 264, 383, 392, 403, 415, 418, 477, 510,
543, 546, 635, 636).

-Imperatori (nos. 8, 97, 122, 125, 152, 194, 202, 209, 251, 260, 264, 271, 332, 383, 392, 403, 415, 418,
477, 510, 542, 543, 546, 635, 636).

Capita viarum:

-Bracara (nos. 152, 170, 194, 251, 264, 332, 383, 392, 403, 415, 418, 477, 543, 546).
-Asturica (nº. 510).
-Petavonium (nº. 97).
-Lucus Augusti (nº. 209).

 Data:

- a. 213 d.C. (nos. 8, 97, 122, 125, 170, 194, 202, 209, 251, 264, 332, 383, 392, 403, 415, 418, 477,
510, 543, 546, 635, 636).

Macrino e Diadumeniano

Como mostra do dinámica que pode resulta-la investigación nalgúns aspectos, pasamos, en pouco
tempo, de coñecer un só exemplar dedicado a este efémero emperador e ó seu fillo (nº. 96), a contar con
cinco, catro deles, próximos entre si, sobre a vía XVII (nos. 95, 96, 100, 127) e outro na de Lucus Augusti-
Flavium Brigantium (nº. 530). Todos están datados no ano 217 e corresponden ó reinado dun emperador que
non chegou a pisa-la capital imperial; polo cal hai que entender estas dedicatorias como un eco da política
viaria de Caracalla, que obrigadamente cedería o seu protagonismo ó novo ocupante do trono imperial.
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Agora ben, o feito de que a case totalidade dos miliarios apareza na vía XVII e que nesta mesma vía se
encontrase un miliario de Caracalla que conta as millas a Petavonio (nº. 97), campamento da ala II flavia, fai
pensar en que, tal vez, un mando militar adicto ó novo emperador encargouse de facer propaganda ó seu
favor ó longo desta vía. En calquera caso, o formulario empregado parece uniforme en tódolos casos.
Ausencia de dedicatorias nos corpora obxecto de comparación.

Formulario e variantes:

Inicio: 

-Imp(eratori) caes(ari) Marco Opellio Severo Macrino et Marco Opellio Antonino Diadumediano (nos. 95,
96, 100, 127, 530).

Atributos:

-pio, felici, invicto (nos. 95, 96).
-pio, felici, agusto (nos. 127, 530).
-magno augusto (nos. 95, 96).
-nobilissimo caesari (nos. 95, 96, 127, 530).
-pontifici maximo (nº. 530).
-principi iuventutis (nos. 95, 96, 127, 530).
-consuli (nº. 530).
-proconsuli (nº. 530).
-tribunicia potestate (nos. 127, 530).
-p(atri) p(atriae) (nº. 127).

Caput viae:

-Lucus Augusti (nº. 530).

Heliogábalo

Ó contrario do que sucede cos miliarios de Macrino, os de Heliogábalo sucédense nos exemplares atri-
buíbles con certeza á via nova, concretamente na comarca de Terras de Bouro (nos. 265 e 277), procedendo
posiblemente da mesma vía os dous que foron levados para a cidade de Braga no século XVI ou XVIII (nos. 10
e 11). Tamén neste caso consideramos este fenómeno como eco da política edilicia de Caracalla, do que, por
razóns de sangue, se consideraría lexítimo sucesor Heliogábalo, fronte ó episódico emperador Macrino.

De calquera maneira, durante o reinado de Alexandro Severo non se detecta dedicatoria ningunha via-
ria a este emperador en todo o noroeste penínsular, o que podería ser indicio de que a política viaria des-
pregada por Caracalla sería eficaz. A fórmula, uniforme en tódolos casos, é a seguinte: Imp(eratori) caes(ari)
divi Septimi Severi pii nepoti divi Antonini Pii Magni filio Marco Aurelio Antonino pio felici aug(usto) pontifici
max(imo) trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(uli) II proco(n)s(uli) patri patriae fortissimo felicissimoque  principi a
Bracara m(ilia) p(assuum) XVII.

Ausencia de dedicatorias nos demais corpora.
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Formulario e variantes:

Inicio:

-imp(eratori) caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino (nos. 10, 11, 265, 277).

Filiación: 

-divi Septimi Severi pii nepoti divi Antonini pii Magni filio (nos. 10, 11, 265, 277).

Atributos:

-pio, felici, augusto (nos. 10, 11 , 265, 277).
-pontifici maximo (nos. 10, 11, 265, 277).
-tribunicia potestate (nos. 10, 11, 265, 277).
-co(n)s(uli) (nos. 10, 11, 265, 277).
-proconsuli (nos. 10, 11, 265, 277).
-patri patriae (nos. 10,11, 265, 277).
-fortissimo felicissimoque principi (nos. 10, 11, 265, 277).

Caput viae:

-Bracara (nos. 10, 11, 265, 277).

Data: 

-ano 218 d.C. (nos. 10, 11, 265, 277).

Maximino e Máximo
Pese á brevidade do seu reinado, é o terceiro dos emperadores, despois de Adriano e Caracalla, que

máis dedicatorias posúe, cun total de 31 (nos. 12, 13, 14, 15, 103, 108, 130, 134, 148, 149, 156, 172, 199,
245, 289, 313, 349, 350, 367, 368, 384, 410, 416, 431, 446, 453, 460, 461, 468, 599, 667).

O formulario dos exemplares atopados dentro dos tres conventos xurídicos do noroeste exprésanse
sempre en nominativo, en contraste co que sucede noutras áreas da Citerior.

En xeral, trátase dun esquema común, que só mostra variantes nalgúns segmentos do texto, sobre
todo no final dunha fórmula longa de máis. Como lenda tipo, pode establecerse a do nº. 453, que é a mellor
conservada. 

É de todos coñecido o problema da quinta potestade tribunicia de Maximino, que, ó parecer, nunca
recibiu, correspondendo a IVª ós anos 236 e 237, ó mesmo tempo que gozaba da sexta potestade impera-
toria. Agora ben, os textos dos nosos miliarios reflicten a potestade imperatoria VII e a potestade tribunicia
V, o cal quere dicir que lle foi efectivamente concedida, polo menos nos miliarios de Gallaecia.
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No corpus de Lostal figuran 10 exemplares para a parte oriental da Citerior, mentres que Sillières ache-
ga 5 para a rexión do sur peninsular.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imp(erator) caesar C(aius) Iulius Verus Maximinus… et C(aius) Iulius Verus Maximus (nos. 12, 13, 103,
108, 134, 148, 156, 172, 199, 156, 245, 289, 313, 349, 367, 384, 431, 446, 460, 461, 468, 667).

Filiación: 

-fil(ius) domini nostri imperatoris C(ai) Iuli Veri Maximini (nos. 12, 13, 103, 108, 134, 149, 156, 199, 245,
289, 313, 349, 367, 384, 431, 446, 460, 461, 468, 667). Repetición innecesaria de fil(ius) (nos. 453,
460). …Maximini, pius, felix augustus (nos. 453, 460, 599); …Maximini, pii, felicis, augusti (nº. 461).

Atributos:

-pius, felix, augustus (nos. 12, 13, 15, 103, 108, 134, 149, 156, 172, 199, 289, 313, 349, 367, 384, 431,
446, 460, 461, 468, 667). 

-germanicus maximus (nos. 13, 103, 108, 134, 148, 149, 156, 172, 199, 245, 289, 313, 367, 384, 431,
446, 460, 461, 468, 667).

-dacicus maximus (os mesmos nos, de germanicus maximus).
-sarmaticus maximus (mesmos números).
-pontifex maximus (ídem).
-tribunicia potestate (ídem); tribuniciae potestatis (nos. 134, 199, 461).
-Imperator (ídem).
-pater patriae (ídem).
-consul (ídem).
-proconsul (ídem).
-princeps iuventutis (ídem).
-nobilissimus caesar (nos. 12, 13, 103, 108,134, 148, 149, 156, 172, 199, 245, 289, 313, 347, 349, 384,

431, 446, 460, 461, 467, 468).  

Obra:

-vias et pontes tempore vetustatis conlapsos restituerunt (nos. 14, 15, 134, 149, 156, 199, 431, 468).
-vias et pontes tempore vetustatis conlapsos restitui curarunt (nº. 461)
-vias et pontes tempore vetustatis conlapsos praeceperunt restitui (nº. 131).
-vias et pontes tempore vetustatis conlapsos restitui praeceperunt (nos. 446, 453, 460).
-vias et pontes in temporibus vetustatis conlapsos  restitui praeceperunt (nº. 599).
-vias et pontes temporis vestustate conlapsos (nos. 103, 108).
-vias et pontes temporis vetustatis conlapsos… (nos. 149, 453)
-Sen vias et pontes (nos. 245, 313, 349, 367, 368, 384).

Dedicante:

-Curante Q(uinto) Decio leg(ato) augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) (nos. 14, 15, 130, 134, 149, 199, 367,
431, 446).

-Curante Q(uinto) Decio leg(ato) augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro) (nos. 103, 108, 431).
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-Curante Q(uinto) Decio Valerino legato auggustorum pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro) (nos. 245, 313,
349, 367, 368, 384).

-Cura agente Q(uinto) Decio leg(ato) augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro) (nos. 453, 460,
461, 468, 599).

Caput viae:

-Bracara (nos. 108, 134, 149, 156, 172, 199, 245, 313, 384, 446, 453, 461, 468).

Data:

-a. 238 d.C. (nos. 108, 134, 149, 156, 172, 199, 245, 313, 384, 446, 453, 461, 468).

Decio
Trátase dun emperador que, con 15 dedicatorias (nos. 93, 129, 186, 252, 261, 266, 293, 294, 300, 333,

351, 369, 385, 393, 440), ocupa a parte media da táboa no que a número de miliarios respecta. Doce deles
(nos. 252, 260, 265, 293, 294, 300, 333, 351, 369, 385, 393, 440) son atribuídos á via nova, dous á vía XVII
(nº. 93 e 129) e só un á vía XIX (nº. 186). Unha das fórmulas de dedicación máis correntes é: Imp(eratori)
Caes(ari) C(aio) Mes(sio)  Q(uinto) Traiano Decio inv(icto) p(io) f(elici) aug(usto) pont(ifici) max(imo) trib(uni-
cia) pot(estate) proco(n)s(uli) Co(n)s(uli) p(atri) p(atriae)… (nos. 266, 293, 294, 300, 333, 351, 369), que se
repite en miliarios de millas veciñas entre si ó longo da via nova. Unha redacción moi semellante posúe o de
Tui, sobre a vía XIX (nº. 186), diferenciándose dos anteriores en que, ó final, menciónase o césar Herennius
Etruscius, feito que se repite no miliario de San Julião, sobre a vía XVII (nº. 93).

Hai que recalcar, en fin, como feito singular, a frecuencia das dedicatorias a este emperador ó longo do
tramo portugués da via nova, en contraste con outras vías e tramos viarios, onde se nota unha total ausencia.

Ningunha dedicatoria na Hispania meridional e só 8 para a oriental, segundo Lostal Pros.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Imperatori caes(ari) Traiano Decio (nos. 93, 129).
-Imperatori Caesari Caio Messio Quinto Traiano Decio (nos. 186, 266, 293).
-Imperatori Caesari Quinto Traiano Decio (nos. 261, 293, 440).

Atributos:

-invicto, pio, felici, augusto (nos. 186, 266, 293, 294, 300).
-invicto, augusto (nos. 93, 261)
-pio, felici, augusto (nos. 129, 333, 369, 385, 393).
-tribunicia potestate (nos. 93, 186, 252, 261, 293, 294, 300, 333, 351, 369, 385).
-pont(ifici) max(imo) (nos. 129, 186, 261, 266, 293, 294, 300, 333, 369, 383).
-consuli (nos. 93, 129, 186, 252, 261, 293, 294, 300, 333, 369, 385, 393).
-patri patriae (nos. 93, 129, 186, 252, 266, 293, 294, 300, 333).
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-proconsuli (nos. 93, 129, 252, 261, 266, 293, 294, 300, 333, 369, 385).
-Imperatori (nº. 186).

Obra:

-refecit (nº. 93).
-Cesarato de Herennio Etruscio nobilissimo caesare (nos. 93, 186).

Capita viarum:

-Aquae Flaviae (nº. 93).
-Bracara (nos. 252, 261, 266, 293, 294, 300, 333, 369, 385).

Datas: 

-a. 250  d.C. (cos. II) (nos. 252, 261, 266, 293, 294, 300, 333, 393).
-a. 251 (cos. III) (nos. 369, 385).

Treboniano Galo e Volusiano
Élles atribuíble un único exemplar sobre a via nova (nº. 457), na actualidade desaparecido, datado no

ano 252, atendendo ós consulados que reflicte. Unha dedicatoria cun texto semellante existe na igrexa de
Valdanta, Chaves. Por moitos autores foi dado como miliario, pero na realidade non o é, como un de nós
demostrou nun estudio recente8. Trátase dunha placa honorífica.

Lostal sinala catro exemplares para o resto da Citerior, por un Sillières para o conxunto da Hispania
meridional.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imp(eratori) caes(ari) C(aio) Vibio Treboniano Galo-caesari C(aio) Vibio Velduminao Volusiano (nº. 457).

Atributos:

-pio, invicto, augusto (nº. 457).
-pont(ifici) max(imo) (nº. 457).
-trib(unicia) pot(estate) (nº. 457).

Data:

-a. 252 d.C. (cos. II).

8 A. Rodríguez  Colmenero, Aquae Flaviae…, 435.
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Valeriano e Galieno
Posúen unha dedicatoria dúplice sobre un mesmo soporte, en Castrocalbón (nº. 132), datable no ano

255, se xulgamos polos consulados que se albiscan para cada un dos homenaxeados. Galieno só, xa sen o
seu pai, posúe, ademais, outra dedicatoria preto de Baião, xunto do Douro (nº. 562).

A proporción de achados é parecida no resto da península, con 3 no resto da Citerior e 1 no sur penin-
sular.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Imp(eratori) caes(ari) Publio Licinio Valeriano-Imp(eratori) caesari Publio Licinio Valeriano Galieno (nº.
132).

Atributos:

-pio, felici, augusto maximo (nº. 132).
-invicto, pio, felici, augusto (ídem).
-tribunicia potestate (ídem).
-consuli (ídem).
-patri patriae (ídem).
-proconsuli invicto (ídem).

Galieno
Formulario e variantes:

Inicio:

-Imp(eratori) caes(ari) Publio Licinio Valeriano Galieno (nº. 562).

Atributos:

-germanico (nº. 562)
-invicto, pio, felici, augusto (nº. 562).
-pont(ifici) max(imo) (ídem).
-tribunicia potestate (ídem).
-consuli (ídem).
-proconsuli (ídem).
-patri patriae (ídem).
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Claudio II
Conta soamente con dous exemplares (nos.  16 e 587). Un deles consérvase na cidade de Braga e data

posiblemente do ano 269, atendendo ó segundo consulado que mostra. O segundo, con fórmula moi seme-
llante, atopouse en Vilaza, na vía secundaria Aquae Flaviae-Iria Flavia, non existen criterios de datación
exacta.

Nos dous conxuntos que estamos comparando co noso non existen mencións deste emperador.

Formulario e variantes:

Inicio: 

-imperatori caesari M(arco) Aurelio Claudio (nos . 16, 587).

Atributos:

-pio, felici, invicto, augusto (nos. 587).
-invicto, augusto (nº. 16).
-pontifici maximo (nos. 16, 587).
-cons(uli) (nos. 16, 587).
-proconsuli (nº. 16, 587)
-patri patriae (nos. 16, 587).

Data:

-a. 269 (nº. 16).

Tácito
Só se conservan dúas dedicatorias deste emperador, unha pertencente á via nova (nº. 370) e a outra

sobre a vía ab Olisipone Bracaram Augustam, en Trofa a Velha (nº. 548). Atribuíbles ó ano 275/276, no que
se desenvolve o breve reinado deste emperador ó que se denomina restitutor orbis.

Lostal achega un só exemplar para o resto da Citerior, non existindo ningún outro na Hispania meri-
dional.           

Formulario e variantes:

Inicio:

-imp(eratori) caes(ari) Claudio Tacito (nº. 370).
-imp(eratori) caes(ari) M(arco) Claudio Tacito (nº. 548).
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Atributos:

-invicto, augusto (nº. 370).
-pio, felici, invicto, augusto (nº. 548).
-pontifici maximo (nos. 370, 548)
-tribunicia potestate (nos. 370, 548).
-consuli (nos. 370, 548).
-patri patriae (nº. 370).
-proconsuli (nº. 370)
-magno (nº. 370)
-restitutori orbis (nº. 548).

Caput viae:

-Bracara (nº. 370).

Data: 

-a. 275/276  d.C.

Probo
Os seis anos de reinado de Probo (276-282) só mereceron dúas dedicatorias coñecidas, todas elas ó

longo da via nova (nos. 394, 464). En tódolos casos a fórmula resulta curta e sinxela: Imp(eratori) caes(ari)
M(arco) Aur(elio) Probo. Hai que facer mención tamén da presencia dun miliario dedicado conxuntamente a
Probo e Caro (nº. 334) correspondente á via nova.

Só un testemuño nos corpora cos que establecémo-la comparación, concretamente no ámbito do resto
da Citerior.

Formulario e variantes:

Inicio: 

-Imp(eratori) caes(ari) M(arco) Aurelio Probo (nos. 334, 394, 464).

Atributos:

-augusto (nos. 334, 464).
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Caro
Conta con catorce dedicatorias individuais (nos. 17, 123, 219, 244, 256, 267, 278, 305, 352, 493, 495,

556, 580, 583) e outra máis conxuntamente con Carino (nº. 335). Nove delas pertencen á via nova (nos. 244,
256, 267, 278, 305, 335, 352, 493, 495), unha á vía XIX (nº. 219) e as demais balizaban, á parte dunha depo-
sitada no Museo de Braga (nº. 17), diversas vías: a de Gimonde (nº. 123) a vía XVII, a de Avioso, Maia (nº.
556) a vía 16; as de Vilela, Verín, (nº. 580) e Baños de Molgas (nº. 583) a vía do Támega. A fórmula elixida
é sinxela e uniforme en tódolos casos: M(arco) Aur(elio) Caro invicto aug(usto) p(ontifici) m(aximo) trib(uni-
cia) pot(estate), etc., mais diversos epítetos non sempre coincidentes. En ocasións emprégase a fórmula
breve, sen epítetos (nos. 123, 278, etc.).

Só un testemuño nos dous conxuntos de miliarios teimosamente aludidos, concretamente no resto da
Citerior.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Imperatori caesari M(arco) Aurelio Caro (nos. 17, 267, 278, 305, 334, 352, 453, 495, 556, 580).
-Imperatori Marco Aurelio Caro caesari (nº. 123).
-Imperatori caesari Marco Aurelio Caro et Carino (nº. 335).

Atributos:

-pio, felici, invicto, augusto (nos. 17, 256, 267, 352, 493, 495).
-invicto, augusto (nº. 305).
-pontifici maximo (nos. 17, 256, 267, 495, 556, 580, 583).
-tribuniciae potestatis (nos. 17, 256, 267, 305, 495, 556, 580).
-patri patriae (nos. 17, 256, 267, 495, 583).
-consuli (nos. 17, 267, 495, 556, 580, 583).
-proconsuli (nos. 17, 305, 495, 580, 583).
-augusto semper nobilissimo (nº. 335).
-imperatori (nº. 583).

Carino
Conta con dezaseis dedicatorias, dúas máis que o seu pai (nos. 18, 92, 101, 196, 257, 276, 281, 371,

372, 395, 440 (palimpsesto), 483, 489, 552, 613, 638). De entre elas, nove pertencen á via nova (nos. 257,
276, 281, 371, 372, 395, 440, 483, 489), unha gárdase na cidade de Braga (nº. 18), dúas á vía XVII (nos.  92
e 101), unha máis á XIX (nº. 196), outra á vía XVI (552) e, finalmente, dúas sobre vías secundarias, en Vila
Frade (nº. 613) e San Cibrao das Viñas (nº. 638). Existe unha fórmula longa que afecta á inmensa maioría
dos textos co seguinte formato: Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur(elio) Carino p(io) f(elici) invicto aug(usto)
p(ontifici) m(aximo) trib(unicia) pot(estate) cons(uli) procons(uli)…

Pero existe tamén outra breve: Imp(eratori) caes(ari) M(arco) Aur(elio) Carino p(io) f(elici) (nos. 92 e
276), alterándose o inicio dun deles (nº. 92) en Aurelio Marco Carino Caes(ari).

Só seis posibles testemuños de Carino aduce Lostal para o resto da Citerior.
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Formulario e variantes:

Inicio:

-Imperatori caesari M(arco) Aurelio Carino (nos. 101, 196, 276, 281, 371, 372, 395, 483, 489, 552).
-Imperatori ac nobilissimo caesari principi iuventutis Marco Aurelio Carino (nº. 18).
-Aurelio Marco Carino (nos. 92, 638).

Atributos:

-pio, felici, invicto, augusto (nos. 18, 101, 196, 257, 276, 281, 372 483, 489, 613).
-augusto (nº. 18)
-pontifici maximo (nos. 18, 196).
-tribunicia potestate (nos. 18, 196, 371, 489, 613).
-consuli (nos. 18, 196, 371, 489, 613).
-proconsuli (nos. 18, 196, 483, 489).
-patri patriae (nos. 96, 483, 489, 613).
-nobilissimo principi vel caesari (nos. 281, 638).

Caput viae:

-Bracara (nos. 18, 552).     

Numeriano
Contrariamente ó seu irmán, conta soamente con seis dedicatorias (nos. 107, 192, 336, 620, 642, 648).

Unha delas corresponde á vía XVII (nº. 107), cando xa era augusto; outra á vía XIX (nº. 192); a terceira á via
nova, atribuíndolle a Numeriano o título de principi; e a cuarta á vía Aquae Querquennae-Lucus Augusti (nº.
642), cando posiblemente só era césar; outra na vía Aquae Flaviae-Douro (nº. 620) e, por último, unha desa-
parecida na vía Lucus Augusti-Lucus Asturum.

No resto dos dous conxuntos examinados, só 4 no resto da Citerior e un só testemuño no sur penin-
sular.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Marco Numerio Numeriano (nº. 107, 642).
-imperatori Caesari Numeriano (nos. 192, 620).
-imp(eratori) Caesari M(arco) Aur(elio) Numeriano (nº. 336).

Atributos:

-nobilissimo caesari (nos. 107, 642).
-augusto (nº. 107).
-pio, felici, invicto, augusto (nos. 192, 620).
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-invicto (nº. 336).
-nobilissimo principi (nº. 336).
-pontifici maximo (nº. 620)
-tribunicia potestate (nº. 620).
-patri patriae (nº. 620).

Diocleciano
Non se explica ben a ausencia de dedicatorias ó restaurador do imperio na nosa área xeográfica. Tal

vez o feito de corresponderlle ó outro augusto, Maximiano, as tarefas directas de goberno da zona podería
explicar esta ausencia. Unha soa dedicatoria existente en Braga vén a rompe-la falla de testemuños (nº. 20).
A fórmula empregada é a máis breve.

Dous miliarios dedicados ó conxunto dos 4 membros da primeira tetrarquía contabilízanse no sur da
península.

Formulario e variantes:

Inicio: 

-Imp(eratori) caes(ari) C(aio) Aurelio Valerio Diocleciano (nº. 20).

Atributos:

-trib(unicia) pot(estate) (nº. 20).
-augusto (nº. 20).

Maximiano
Con seguridade, só lle é atribuída a dedicatoria dun miliario procedente de Gostei (Bragança) (nº. 120)

cunha fórmula inicial bastante alterada: D(omino) n(ostro) imp(eratori) caes(ari) Aur(elio) M(arco) Valerio
Maximiano. As demais atribucións resultan moi hipotéticas (nos. 262, 324). Tamén é moi posible que sexa
deste emperador outro perdido procedente da Trofa, sobre a vía XVI (nº. 555), esta vez datable con certeza
no ano 288, dada a presencia no texto do seu terceiro consulado; pero nese caso a potestade tribunicia non
pode se-la segunda, como se nos transmite na copia conservada, senón a IVª.

No resto da Citerior contabiliza Lostal 2, e 3 Sillières na Hispania meridional.

Formulario e variantes:

Inicio:

-d(omino) n(ostro) imp(eratori) caes(ari) (nº. 120).
-d(omino) n(ostro) Marco Aurelio Valerio Maximiano (nº. 555).
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Atributos:

-invicto (nº. 555).
-pontifici maximo (nº. 555).
-tribunicia potestate (nº. 555).
-consuli (555).

Caput viae:

-Bracara: (nos. 262, 324, 555). 

Constancio I
Entre completas e fragmentadas son nove as dedicatorias a este membro da tetrarquía (nos. 21, 22,

98, 298, 397, 491, 497, 639). Dúas delas atópanse na cidade de Braga (nos. 21 e 22), unha en Vilarandelo e
outra en Lamalonga, sobre a vía XVII (nos. 98 e 116), catro na via nova (nos. 298, 397, 491 e 497) e unha na
vía Aquis Querquennis-Lucus Augusti (nº. 639). Algunhas destas dedicatorias áchanse erixidas a este empe-
rador na súa condición de césar (nos. 21, 22, 497) e o resto na de augusto.

No resto da Citerior áchanse inventariados 5 miliarios deste emperador, por dous soamente no sur da
península.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Imp(eratori) caes(ari) Flavio Valerio Constantio (nos. 21, 22, 98, 116, 491).
-Imp(eratori) d(omino) n(ostro) Flavio Valerio Constantio (nº. 179).
-d(omino) n(ostro) Flavio Valerio Cosntantio (nos. 397, 639).

Atributos:

-pio, felici, nobilissimo caesari (nos. 21, 22).
-invicto (nº. 397).
-invicto, augusto (nº. 497).
-nobilissimo caesari (nos. 397, 497).
-pont(ifici) max(imo) (nos. 491, 639).
-p(atri) p(atriae) (nº. 491).
-pio, felici, invicto, augusto (nº. 639).

Galerio
Nada menos que con doce dedicatorias conta Galerio Maximiano, césar primeiro e augusto a partir do

305 (nos. 19, 23, 24, 106, 233, 314, 373, 396, 458, 525, 600, 602). Sorprende porque a parcela do seu go-
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berno non foi precisamente esta. Tal vez, a súa brillante victoria sobre os persas tivese que ver nestas dedi-
catorias. Da etapa do cesarato datan catro delas (nos. 23, 106, 373, 397), sendo as demais ou fragmentarias
ou da época do seu augustado.

No resto da Citerior contabilízanse 7 miliarios, por ningún na Hispania meridional.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Galerio Valerio Maximiano (nº. 600).
-d(omino) n(ostro) imp(eratori) caes(ari) G(aio) Valerio Maximiano (nº. 458).
-imp(eratori) caes(ari) Galerio) Valerio Maximiano (nos. 23, 24, 525).
-imp(eratori) caes(ari) G(aio) Valerio Maximiano (nos.19, 106, 396, 602).
-nobilissimo caesari Caio Galerio Maximiano (nº. 233).
-d(omino) n(ostro) Galerio Valerio Maximiano (nos. 314, 373). 

Atributos:

-pio, felici, invicto, augusto (nos. 19, 23, 24, 106, 458, 525).
-pio, felici, invicto (nos. 23, 314, 600, 602).
-pontifici maximo (nos. 19, 24).
-tribunicia potestate (nos. 19, 24).
-patri patriae (nº. 19).
-nobilissimo caesari (nos. 23, 373).
-augusto (nº. 233).
-victori ac triumphatori perpetuo semper augusto (nº. 396).
-invicto proconsuli (nº. 458).

Severo
Aínda que se trate dunha soa dedicatoria, tamén este membro da segunda tetrarquía está presente

nas vías do noroeste (nº. 197), concretamente en Paredes, preto de Pontevedra, sobre a vía XIX. Trátase da
época en que Flavio Severo era só césar, polo tanto no ano 305.

Dous son os miliarios que se contabilizan no resto da Citerior, por ningún no sur peninsular.

Formulario e variantes:

Inicio:

-Caio Valerio Severo caes(ari) (nº. 197).
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Maximino Daia
Sonlle atribuídas catro dedicatorias (nos. 110, 175, 178, 404): unha na vía XVII, en Valdetelhas (nº.

100), dúas na vía XIX, en S. Bartolomeu de Antas e Sapardos (nos. 175 e 178), e a cuarta no Chan dos
Pasteroques, sobre a via nova (nº. 404). Agás a do número 110, as demais pertencen á época do cesarato
de Maximino, entre o 305 e o 309.

Un miliario existe en cada un dos outros conxuntos postos en comparación.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperatori caesari Galerio Valerio Maximino (nos. 110, 178).
-d(omino) n(ostro) Galerio Valerio Maximino (nos. 175, 404).

Atributos:

-pio, felici, augusto (nº. 110).
-nobilissimo caesari (nos. 175, 404).

Licinio
Perténcenlle cinco dedicatorias individuais (nos. 27, 84, 198, 232, 550), todas, por suposto, como

augusto, xa que o foi dende o primeiro ano de reinado, o 308. Áchanse moi dispersadas polas distintas vías:
unha en Braga (nº. 27), outra en Chaves (nº. 84), a terceira en Paredes, Vilaboa, na vía XIX (nº. 198), outras
dúas en Padrós, Terras de Bouro e Torre del Bierzo (nº. 232), e, finalmente, outra na vía XVI, na Trofa Velha
(nº. 550). Ademais dunha dedicatoria conxunta con Licinio O Mozo (nº. 290) pertencente a vía XVIII.      

Só unha dedicatoria no resto da Citerior.

Formulario e variantes:

Inicio:

-d(omino) n(ostro) imp(erator) Valerio Licinio Liciniano (nos. 232, 290, 550).
-Valerio Licinio Liciniano (nº. 27).
-imp(eratori) caes(ari) Valerio Licinio Liciniano (nº. 198).

Atributos:

-invicto augusto (nº. 232).
-pio, felici, invicto, augusto (nos. 27, 198).
-aug(usto) (nº. 550).
-consuli (nº. 198, 232).
-pontifici maximo (nº. 232).
-tribunicia potestate (nº. 232).   
-proconsuli (nº. 232).
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Licinio, o Mozo
Atópase mencionado en tres dedicatorias (nos. 29, 30, 297) coa coñecida fórmula d(omino) n(ostro)

Valerio Liciniano Licinio Iuniori nobilissimo Caesari. Dúas delas consérvanse na cidade de Braga (nos. 29 e
30) e a terceira en Covide (nº. 297), sobre a via nova. Datables todas entre o 317 e o 326 en que transcorre
o seu cesarato.

Ningún testemuño nos demais conxuntos tomados en consideración.

Inicio:

-d(omino) n(ostro) Valerio Licinio Liciniano Iuniori (nos. 29, 30, 297).

Constantino I, O Magno
O fillo de Constancio I chega a césar durante o ano 306 e a augusto no 307 ata a súa morte, no 337.

Posúe 10 dedicatorias (nos. 25, 26, 31, 86, 160, 204, 337, 405, 594, 618), algunhas delas fragmentarias. Tres
corresponden á cidade de Braga (nos. 25, 26, 31), unha á vía XVII (nº. 86), dúas á vía XIX (nos. 160, 204),
dúas á via nova (nos. 337, 405), unha á vía Aquae Flaviae-Iria Flavia (nº. 618). Dúas delas (nos. 31, 86) son
datables no 306, xa que conmemoran a este emperador só como césar. As outras parecen referirse ó seu
augustado, coa fórmula: d(omino) n(ostro) Flavio Valerio Constantino pio felici invicto augusto, agás no
número 26, con augusto d(omino) n(ostro) felici Constantino aeterno principi.

Son tamén 10 as dedicatorias atopadas no resto da Citerior, por 4 soamente no sur peninsular.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperatori caesari Flavio Valerio Constantino (nos. 25, 204, 618).
-augusto d(omino) n(ostro) felici Constantino (nº. 26).
-domino nostro Constantino (nos. 31, 86, 594).
-Flavio Constantino (nº. 160).
-domino nostro Flavio Valerio Constantino (nos. 337, 405).

Atributos:

-pio, felici, augusto (nos. 25, 405, 594, 618).
-aeterno principi (nº. 26).
-nobilissimo caesari (nos. 31, 86).
-felici, invicto, augusto (nº. 160).
-invicto, augusto (nº. 237).
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Crispo
Como no caso de Licinio o Mozo, Crispo, o fillo de Constantino, desempeña a condición de césar entre

o 317 e o 326. Posúe dúas dedicatorias. Unha apareceu na cidade de Braga (nº. 28) e a outra en Lomar, non
lonxe da mesma cidade, pero xa na vía XVI, cara a Olisipo (nº. 537). A fórmula empregada é sinxela:
d(omino) n(ostro) Flavio Crispo nobilissimo caesari, idéntica nos dous casos.

Só un testemuño no ámbito da Hispania meridional.

Formulario e variantes:

Inicio:

-domino nostro Flavio Crispo (nos. 28, 537).

Atributos:

-nobilissimo caesari (nº. 537).

Delmacio
Son catro as dedicatorias con que conta este césar, sobriño de Constantino, que exerceu a súa fun-

ción entre o 335 e o 337 (nos. 91, 102, 150 e 586). As tres primeiras corresponden a miliarios da vía XVII e a
última á vía Aquae Flaviae-Iria Flavia. A fórmula é sinxela: d(omino) n(ostro) Flavio Dalmacio nob(ilissimo)
Caes(ari).

Ausencia de dedicatorias nos outros dous conxuntos.

Formulario e variantes:

Inicio:

-domino nostro Flavio Dalmatio (nº. 102).
-Flavio Dalmatio (nos. 91, 150, 586).

Atributos:

-nobilissimo caesari (nº. 586).

Constantino II
Sonlle atribuíbles seis dedicatorias (nos. 32, 33, 109, 538, 549, 561): na cidade de Braga (nos. 32, 33),

en Valdetelhas, sobre a vía XVII (nº. 109), dúas no tramo da vía XVI Bracara-Cale (nº. 538, 549) e unha en
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Soalhães, Marco de Canaveses (nº. 561). Nalgunhas aparece co apelativo de iuniori e noutras non. Por outra
parte, no cilindro de Valdetelhas plásmase a fórmula inicial en plural, que despois non se concreta (nº. 109).

Está representado no resto da Citerior por 4 dedicatorias, por só dúas no ámbito do sur da península. 

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperatori caesari domino nostro Flavio Claudio Iuniori Constantino (nº. 549).
-imp(eratori) caes(ari)  Flavio Claudio Constantino Iuniori (nos. 538, 561).
-domino nostro Flavio Claudio Constantino Iuniori (nos. 32 ).
-imperatori augusto et domino nostro Claudio Constantino (nº. 33).
-dd(ominis) nn(ostris) Flavio Claudio Constantino (nº. 109).

Filiación:

-divi Constantini et Valerii Maximiani nepoti
-divi Claudi pronepoti (nº. 549).

Atributos:

-tribunicia potestate (nos. 561).
-nobilissimo caesari (nº. 33).
-caesaribus (nos. 109).
-pio, felici (nos. 538).
-maximo (nº. 549).
-victori ac triumphatori aug(usto) (nº. 449).

Caput viae: 

-Bracara (nº. 549).

Constante
Constante, o benxamín dos fillos de Constantino, conta con catro dedicatorias, dúas como césar (nos.

54, 462), a primeira na vía XVII e a segunda na XVIII, e dúas posiblemente como augusto (nos. 34, 165).
Nunha das dedicatorias é denominado aeterno augusto (nº. 34), recordando outra semellante.

Sillières asígnalle dúas dedicatorias no sur da península, mentres que faltan no resto da Citerior.         

Formulario e variantes:

Inicio:

-dominus noster Constans (nos. 54, 462).
-domino nostro Flavio Iulio Constantio (nos. 34, 553).
-domino nostro Constanti (nº. 165).
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Atributos:

-nobilissimus et indulgentissimus caesar (nº. 462).
-nobilissimus caesar (nº. 54, 165).
-aeterno augusto (nº. 54, 553).

Dedicantes:

-Flavinus (nº. 165).

Obra:

-miliarium (nº. 165).

Constancio II
É o fillo de Constantino que máis miliarios posúe, doce (nos. 35, 36, 88, 153, 179,182, 269, 285, 315,

411, 433, 553): dous na cidade de Braga (nos. 35 e 36), un na vía XVII (nos. 88), outros tres na vía XIX (nos.
153, 179, 182), cinco na via nova (nos. 269, 285, 315, 411, 433) e un na vía XVI (nº. 553).

A fórmula máis empregada comeza por d(omino) n(ostro) Flavio Constantio Maximo victori ac trium-
phatori seguida dunha complicada filiación.

Ausencia total de dedicatorias nos dous ámbitos das nosas comparacións.

Formulario e variantes:

Inicio:

-imperatori Flavio Iulio Constantio (nº. 285).
-imperatori caesari domino nostro Flavio Iulio Constantio (nos. 35, 182, 179, 315, 411).
-dominus noster Flavius Iulius Constantius (nº. 88).
-domino nostro Flavio Iulio  imperatori caesari Constantio (nos. 269).
-Flavio Iulio Constantio (nº. 433).
-Imperatori Constantio (nº. 153).

Filiación:

-divi Constantini maximi filio divorum Flavii Iuli Constatii et Valerii Maximiani nepos Claudi pronepos
(nos. 35, 36, 179, 182, 315, 411).

Atributos:

-maximo (nos. 35, 182, 269, 179, 411).
-maximo triumphatori (nº. 153).
-victori triumphatori (nº. 35, 179, 182, 269, 315, 411).
-augusto (nos. 285, 433).
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-nobilissimo caesari (nos. 285, 433).
-nobilissimus caesar (nº. 88).
-semper augusto (nº. 153).

Caput viae:

-Bracara (nos. 35, 285).

Magnencio
As dedicatorias a Magnencio constitúen unha das mostras máis singulares do conxunto que ofrece-

mos, non só polo número, vinte exemplares (nos. 38, 99, 158, 166, 171, 203, 253, 258, 302, 306, 354, 375,
386, 406, 428, 473, 547, 551, 572 e 624), senón tamén pola riqueza e diversidade das fórmulas emprega-
das. Á parte dunha existente na cidade de Braga (nº. 38), posúe exemplares nas principais calzadas: unha
na vía XVII (nº. 99), catro na vía XIX (nos. 158, 166, 171, 203), dez na vía XVIII (nos. 253, 258, 302, 306, 354,
375, 386, 406, 428, 473), dúas na vía XVI (nos. 547 e 551), unha na ab Asturica Burdigalliam (nº. 572) e, final-
mente, outra atribuída a unha vía secundaria (nº. 624).

No ámbito do sur da península constátase unha soa dedicatoria, por dúas no ámbito oriental da
Citerior. A desproporción coa nosa cifra é abraiante.

Formulario e variantes:

Inicio:

-d(omino) n(ostro) Magno Magnentio p(io) invicto semp(er) aug(usto) (nos. 99, 166, 203, 406, 473,
624).

-victori ac triumphatori semper augusto Maximo Magnentio terra marique victori (nos. 38, 302).
-imp(eratori) Caes(ari) d(omino) n(ostro) Magnentio victori ac triumphatori semper aug(usto) (nos. 253,

551, 572).
-d(omino) n(ostro) victori ac triumphatori semper aug(usto) (nos. 306, 354, 375, 547).
-A Magnencio e Decencio conxuntamente: dd(ominis) nn(ostris) Magno Magnentio…, etc. (nº. 158). 

Atributos:

-augusto (nº. 406, 551).
-Maximo, por Magno (nos. 38, 258, 302, 306, 354, 375).
-terra marique victori (nos. 38, 258, 302, 306, 354, 375).
-b(ono) r(eipublicae) n(ato) ou b(ono) n(ostro) r(eipublicae) n(ato) (nos. 99, 171, 203, 255, 624).Trátase

do primeiro emperador en que se constata esta fórmula.
-victori ac triumphatori semper augusto (nos. 38, 253, 354, 375, 547, 551, 572).
-pio, invicto semper augusto (nos. 38, 99, 253, 302, 306, 354, 375, 473, 547, 572, 624).
-pio, felici, augusto (nº. 171).
-proconsuli (nos. 258, 302, 306).
-nobilissimo caesari (nos. 258, 354).
-patri patriae (nos. 354, 375).
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Dedicantes:

-dedicavit Q(uintus) Morinus (nº. 306).
-(monograma) dedicavit (nº. 302).
-Cal(laicus)? (nº. 375).

Decencio
O irmán de Magnencio, Decencio, que só chegou a césar, conta con tres dedicatorias (nos. 191, 355,

529) e algunha conxunta co seu irmán (nº. 158).

A fórmula da dedicatoria é do mesmo tipo cá daquel, iniciándose en dous casos con d.n., pero intro-
ducindo un epíteto orixinal na titulatura: florentissimo (nos. 355, 529) asociado a nobilissimo, nun caso prece-
dendo a caesari e noutro a principi. En dous dos cilindros remata tamén coa coñecida fórmula brn ou bnrn
(bono reipublicae nato ou bono nostrae reipublicae nato).

Sillières sinala unha soa dedicatoria no ámbito da Hispania meridional, por ningunha Lostal no resto
da Citerior.

Formulario e variantes:

Inicio:

-domino nostro Magno Decencio (nos. 191, 335).
-imperatori caesari Magno Decencio (nº. 529).

Atributos:

-caesari (nº. 191).
-victori (nº. 191).
-nobilissimo florentissimo caesari (nos. 355, 529).
-bono reipublicae nato (nos. 355, 529).

Milla expresa: (nos. 355, 529).

Xuliano
Oito son as dedicatorias a Xuliano (nos. 176, 254, 286, 399, 407, 454, 490, 609). Seis delas corres-

ponden á via nova (nos. 254, 286, 399, 407, 454, 490), unha á vía XIX (nº. 176) e outra a Seoane de Oleiros,
na vía Aquae Flaviae-Iria Flavia (nº. 609). A fórmula é común e case idéntica en tódolos casos, coas seguin-
tes variantes:

-d(omino) n(ostro) Fl(avio) Claud(io) Iuliano victori ac triumphatori perpetuo semper aug(usto).

-d(omino) n(ostro) Fl(avio) Claud(io) Iuliano perpetuo semper augusto, e incluso sen perpetuo (nº. 490).



801

Pese a volverse contra os membros da familia imperial, que era a súa, Xuliano segue apegado ós epí-
tetos dos emperadores da súa proxenie.

Imposible calquera intento de datación, salvo, quizais, no nº. 407, no Chan dos Pasteroques, sempre
no caso de que sexa doado ler Consulibus Nevita Mamertino…, os cónsules do ano 362, o primeiro do
augustado de Xuliano.

A desproporción favorable ó noso conxunto dáse tamén nidiamente neste caso, posto que existe unha
dedicatoria no resto da Citerior, por ningunha na parte sur da península.

Formulario e variates

Inicio:

-domino nostro imperatori Flavio Claudio Iuliano (nº. 254).
-domino nostro Flavio Claudio Iuliano (nos. 176, 286, 399, 407, 490).
-Imperatori Caesari Flavio Claudio Iuliano (nº. 454).

Atributos:

-victori ac triumphatori semper augusto (nos. 254, 286, 399, 407).
-pontifici maximo (nº. 454).
-tribunicia potestate (nº. 454).
-patri patriae (nº. 454).
-consuli (nº. 454)
-proconsuli (nº. 454).

Milla expresa: (nos. 254, 399, 407).

Caput viae:

-Bracara (nº. 407).

Dedicatorias conxuntas ós fillos de Constantino
Os tres fillos de Constantino, de idéntico nome, aparecen asociados, polo menos, nunha dedicatoria

(nº. 353), ofrecendo unha fórmula moi sinxela. Nesta mesma vía existe en Xendive (Lobios) outra dedicato-
ria (nº. 425) a Constancio II e Constantino II nun segmento temporal que media entre o 337 e o 340, data
esta última na que morre Constacio II. Constantino II recibe nesta ocasión o título de victori triumphatori.

As demais dedicatorias conxuntas están incompletas. De tódolos xeitos, como dedicatorias conxuntas
dedicadas, dalgunha maneira, ós fillos de Constantino podemos sinala-las dos números 327, 338, 353, 425,
511, 633, cun total de 6, ás que cabe engadir outras tres (nos. 37, 339, 374), relacionadas illadamente con
algún fillo daquel emperador.

No resto da Citerior aparece tamén algunha dedicatoria dubidosa a Constantino II e Constancio, por
outra certamente conxunta constatada no ámbito da Hispania meridional. A desproporción a favor do noso
conxunto resulta evidente tamén neste caso.
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Valentiniano
Exclusivamente dedicadas a este emperador existen tres inscricións (nos. 143, 162, 168), todas elas no

tramo Bracara-Tude da vía XIX. A súa fórmula máis común resulta un calco da máis florida de Xuliano:
Domino Nostro Valentiniano victori ac triumphatori perpetuo semper augusto, como se dun estereotipo oficial
se tratase dende o ano 337.

Ausencia de exemplares nos outros dous ámbitos territoriais tidos en conta.

Formulario e variantes:

Inicio:

-domino nostro Valentiniano (nos. 143, 162, 168).

Atributos:

-victori ac triumphatori perpetuo semper augusto (nos. 143, 162, 168).

Caput viae:

Bracara (nos. 143, 162).

Milla expresa: (nos. 143, 162).

Valentiniano e Valente
Existen cinco miliarios dedicados a este colexio de augustos (nos. 39, 40, 41, 139, palimpsesto, e 559).

Nos textos conservados máis longos (nos. 41 e 139) a fórmula é: dd(ominis) nn(ostris) Valentiniano et Valenti
fortissimis principibus perpetuis semper auggustis, rescatando o epíteto fortissimus, aplicado no seu momen-
to a Heliogábalo (nos. 265, 277, etc.).

Ausencia de exemplares nos outros dous conxuntos.

Inicio:

dd(ominis) nn(ostris) Valentiniano et Valenti (nos. 39, 40, 41, 139).

Atributos:

-invictis principibus semper augustis (nº. 40).
-fortissimis principibus semper augustis (nº. 139).
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Graciano
Posúe unha dedicatoria referida a el exclusivamente na Ribeira do Padredo, na via nova (nº. 340), que

supomos datable, ó serlle atribuída en solitario, entre o 378, ano da morte de Valente, e o 383, ano da súa
propia. A fórmula da dedicatoria é un calco das de Xuliano, segundo pode comprobarse.

En cambio, na dedicatoria de Padrón, sobre a vía XIX, móstrasenos só o inicio como dedicada a dous
emperadores (nº. 207). A estas alturas, non cabe outro compañeiro de viaxe na dedicatoria que o seu irmán
Valente, con quen reina en exclusiva entre o 375, ano da morte de Valentiniano, e o 378, data da morte de
Valente.

Ausencia de exemplares nos outros conxuntos.

Formulario e variantes:

Inicio:

-domino nostro Gratiano (nº. 340).
-dd(ominis) nn(ostris) M. Gratiano… (nº. 207).

Atributos:

-perpetuo semper augusto (nº. 207).
-victori ac triunphatori semper augusto (nº. 340).           

Víctor
Contaría cunha única dedicatoria (nº. 174), hoxe en día perdida. Trátase de Víctor, fillo de Máximo e

neto de Teodosio.

Ausencia de exemplares nos outros conxuntos.

Filiación:

-Magni filio Theodosii nepos (emprego de Magnus por Maximus).

Miliarios con inscrición alterada e emperador indeterminado
Incluímos todos aqueles cilindros con vestixios de inscrición, na que, nembargantes, non é posible

recoñecer con seguridade o destinatario imperial (nos. 33 (palimpsesto), 42, 43, 63, 71, 89, 104, 105, 114, 117,
154, 161, 177, 180, 188, 210, 215, 231, 234, 235, 273, 279, 282, 283, 291, 292, 295, 299, 303, 304, 307,
308, 311, 316, 317, 325, 326, 328, 329, 348 (palimpsesto), 376, 377, 387, 388, 398, 400, 408, 412, 413, 417,
419, 423, 424, 426, 429, 436, 437, 438, 439, 441, 447, 455, 465, 482, 494, 501, 505, 507, 508, 518, 544,
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560, 566, 575, 577, 591, 595, 596, 601, 610, 612, 623, 629, 643, 644, 650). En total, oitenta e seis inscri-
cións de difícil interpretación, fronte a 13 que contabiliza Sillières para a Hispania meridional e 17 que Lostal
reúne para o resto da Citerior.

Miliarios anepígrafes
Representan, máis ou menos, a terceira parte dos cilindros existentes, cun total de 191 exemplares

(nos. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 87, 94, 111, 112, 113, 115, 119, 126,
135, 141, 144, 146, 147, 155, 157, 159, 163, 164, 169, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 212, 213, 214, 217,
218, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 255, 259, 263,
272, 274, 280, 287, 288, 309, 310, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 378, 379, 380, 389, 401, 409, 414, 420, 422, 434, 435, 442, 443,
444, 448, 449, 450, 451, 456, 459, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 484,
486, 487, 488, 492, 499, 500, 509, 514, 515, 526, 527, 535, 545, 563, 568, 570, 571, 573, 574, 576, 578,
579, 581, 582, 585, 588, 589, 590, 592, 593, 597, 598, 606, 607, 608, 611, 614, 615, 616, 617, 619, 621,
622, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 634, 637, 640, 641, 645, 646, 647, 659, 660, 661, 673, 674). Como xa se
expuxo, a súa abundancia estaría relacionada coa súa condición de soportes para inscricións pintadas; dou-
tro xeito non resulta moi doado explicar esta circunstancia.

Lostal ofrece un inventario de só 49 para o resto da  Citerior, achándose totalmente ausentes no cor-
pus que Sillières confeccionou para a Hispania meridional.

Inscricións viarias non miliarias
Pretendemos referirnos ós epígrafes votivos e de tipo monumental  relacionados coas vías, que suman

un total de corenta e catro (nos. 51, 52, 82, 205, 206, 220, 243, 430, 502, 512, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
528, 531, 532, 533, 534, 584, 603, 604, 605, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 662?, 663, 664?,
665, 666, 668, 669?, 670, 671?, 672).

Tamén neste caso as cinco inscricións asignadas por Sillières á Hispania meridional, por ningunha
Lostal para a Citerior, desequilibran as proporcións a favor das inscricións viarias non miliarias do noroeste
peninsular.
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ERRORES LAPICIDAE ET FORMULAE NON COMMUNES

Cons{s}tantius (nº. 8).

No{b}ilissimus C(a)esar (nº. 58).

Max{s}imiano (nº. 106).

C(a)ess(aribus) (nº. 109).

Costantio (nº. 116).

Imp(eratori) Caes(ari) Aur(elio) M(arco) Val(erio) Maximino (nº. 120).

Caese… (nº. 124).

Caesara… (nº. 128).

A Bracara Augusta Asturicae (nº. 238).

Imp(erio) bis (nº. 253).

M.P. XV (ámbalas cifras anexadas, nº. 268).

Daco nuto (nº. 300).

Dedicavit (anagrama, nº. 302).

Dedicavit Q(uintus) Morinus) (nº. 306).

Invi(c)to (nº. 337).

Caesari (nº. 397).

Cons{p}tanti(n)o (nº. 425).

Felco, (por felici, nº. 189).

Ter proc(onsule) (nº. 583).  
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Gráfico 1.- Atribución das inscricións, por rutas.
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Gráfico 2.- Miliarios por emperadores.
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Gráfico 3.- Miliarios por dinastías.

Gráfico 4.- Inscricións viarias: natureza e proporcións dentro do conxunto.
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Gráfico 5.- Distribución de miliarios por conventos.

Gráfico 6.- Dedicatorias ós lares viais e a súa distribución por conventos xurídicos.
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Gráfico 7.- Monumentos epigráficos da vía XVII segundo os emperadores.
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Gráfico 8.- Monumentos epigráficos da vía XIX segundo os emperadores.
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Gráfico 9.- Monumentos epigráficos da vía XVIII segundo os emperadores.
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Gráfico 10.- Inscricións viarias de Gallaecia-Asturia e a súa comparación
cos corpora da Citerior oriental e Hispania meridional.



815

Abegondo: 601
Abelleira: 219
Abobriga: 317
Acenhas de Sta. Marta: 354
Aciveiro: 356, 574, 575
Ad Aquas: 16, 29, 30, 48, 53, 105,

113, 122, 123, 125
Ad Duas Pontes: 50, 601, 603
Adro Vello: 594, 596
Adrobrica: 32, 727, 728
Aeminio: 615
Agolada: 217
Agra (A): 725
Agrade: 719
Agro Longo: 354
Agrochao: 110
Aixón: 217, 334
Albarellos: 665, 669
Albergaria de Bouro: 358
Albergaria: 488, 489, 490, 491,

492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 658, 662

Albiones: 716
Alboriz: 681
Aldán: 594
Alfarela: 32, 688
Alijó: 187, 640
Allande: 712
Allariz: 665
Almázcara: 37, 344, 345
Almuíña: 216, 228, 327, 328
Almuzara: 679
Alongos: 732
Alto de Cerdeira: 356, 373, 569,

570, 571, 572
Alto de Louzaneta: 218
Alturas do Barroso: 112, 114, 124
Alvarelhos: 629, 630, 631
Amaia: 28
Amarante: 640
Amares: 363, 401, 402, 403, 404,

405, 406
Ambasmestas: 220

Ameal: 216
Ames: 730, 731
Amoeiro: 665, 677, 678, 707
Ancares (Os): 12, 220
Anta de Conejos: 684
Antas (As): 370, 547
Antas de Bobadela: 553
Antas de Ulla: 217
Antas: 213, 223, 225, 315, 364
Antela: 549
Antepaço: 213
Antigua: 220
Aquae Flaviae: 18, 20, 31, 32, 40,

48, 49, 52, 53, 57, 105, 106,
114, 115, 117, 122, 124, 125,
126, 158, 159, 160, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 170,
171, 172, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196,
198, 199, 200, 204, 374, 506,
507, 509, 510, 511, 512, 513,
516, 517, 518, 519, 520, 522,
526, 527, 528, 529, 531, 533,
534, 536, 538, 539, 540, 542,
544, 546, 548, 549, 550, 552,
553, 554, 555, 556, 557, 558,
560, 561, 568, 569, 570, 571,
573, 574, 575, 576, 579, 580,
599, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 671, 672, 674,
676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 684, 685, 686, 687, 688,
690, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 700, 702, 703, 705, 706,
707, 708, 709, 710

Aquae Originis: 525
Aquae Querquennae: 32, 658, 732
Aquae Quintiae: 29
Aquae Quintinae: 29, 48, 612
Aquiflavienses: 125
Aquis Celenis: 25, 31, 32, 48, 50,

216, 231, 232, 331, 593, 601,
603, 679, 717, 719

Aquis Cercennis: 369
Aquis Flavis: 117, 118, 119, 159,

161, 163, 164, 165, 166, 174,
175, 179 180, 182, 657

Aquis Oreginis: 368
Aquis Originis: 30, 48, 50, 367,

369, 526
Aquis Querquennis: 20, 38, 48,

355, 359, 364, 367, 368, 369,
370, 530, 533, 534, 601, 678,
681, 700, 703, 716

Aquitania: 23, 643
Ara Augusta: 15, 16
Aracillum: 28
Arca: 213
Arcade: 225, 226, 227, 319
Arco da Geia: 213
Arco: 213
Arcos da Condesa: 216
Arcos: 108, 114, 118, 125, 168,

169, 170, 171, 172, 173, 716
Arcozelo: 212, 278
Ardãos: 108, 112, 113, 114, 125,

171
Ardón: 31, 651, 652
Are Augusti: 593, 712, 723
Areal de Abaixo: 157
Argentiolum: 48, 112, 122, 123,

127
Argeriz: 692
Arinhos: 214, 311
Arnego: 217
Arnoia: 32, 355, 359, 658, 663,

665, 679, 704
Arnuíde: 359, 658
Arousa: 592, 593, 594
Arroni: 725
Arxemil: 340
Arzúa: 228
Asegonia: 28, 29, 41, 217, 231,

234, 235, 334, 665
Asientos: 726
Asma: 700 

ÍNDICE TOPONÍMICO

LOCA ANTIQVA ET RECENTIORA



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

816

Astorga: 21, 26, 30, 31, 32, 37, 38,
40, 50, 111, 112, 113, 115, 120,
121, 122, 208, 209, 222, 225,
236, 337, 339, 351, 352, 353,
356, 358, 360, 362, 363, 365,
372, 527, 529, 533, 562, 579,
584, 587, 592, 645, 646, 647,
684, 687

Asturia Augustana: 26
Asturia Transmontana: 24, 25, 33,

42, 57, 653
Asturia: 12, 13, 14, 15, 20, 24, 25,

26, 33, 41, 42, 57, 228, 353,
595, 653

Asturias: 12, 33, 35, 40, 42, 43,
52, 713

Asturica Augusta: 15, 16, 29, 32,
114, 201, 202, 205, 206, 207,
209, 343, 344, 349, 350, 352,
359, 570, 576, 578, 579, 581,
582, 585, 586, 587, 588, 589,
643, 645, 647, 648, 684

Asturica: 14, 17, 23, 24, 25, 29,
30, 31, 43, 49, 50, 52, 53, 59,
105, 106, 108, 120, 121, 122,
123, 127, 203, 229, 231, 235,
236, 340, 342, 349, 359, 360,
362, 365, 366, 368, 373, 374,
375, 376, 400, 579, 583, 586,
587, 591, 602, 603, 640, 643,
648, 649, 651, 657, 684, 699,
712, 713

Atiães: 278
Atlántico: 14, 15, 25, 126
Atricondo: 603, 730, 731
Augas da Orixe: 369
Augas Santas: 665
Augusta Emerita: 25
Aunios: 593
Ave: 614
Avelães: 38
Avia: 679
Avileira: 214
Avioso: 633
Baamonde: 217
Babe: 110, 114, 120, 121, 202,

203, 204, 649
Baceiro: 110
Bacurín: 338
Baião: 635, 639
Baixada de Portela do Homem: 524
Balança: 407, 408, 409, 411, 412,

413, 414 415, 416, 417, 418
Balixe: 216
Bande: 681, 700, 702, 529, 530,

531, 532, 533, 534, 535, 701
Baños de Bande: 355, 364, 369,

532, 533, 534
Baños de Molgas: 48, 371, 556,

658, 663

Baños de Río Caldo: 354, 369,
525, 526

Baralla: 219, 343
Barbadás: 732
Barbanza: 50, 592, 601
Barbaña: 732
Barca (A): 192
Barcelona: 719
Bárcena: 221
Barco de Valdeorras (O): 582
Bargeas: 445
Barral: 732
Barreiros: 223, 293, 354, 401
Barrela: 658
Barreto: 632
Barrio de Penhas: 684
Barrio de San Lázaro: 659
Barrio de Sta. Clara: 647
Barrio do Polvorín: 706
Barro: 216
Barrosa: 219
Barxa: 684
Barxiña (A): 700, 703, 704
Bárzeas: 442
Bedunia: 24, 29, 643, 648, 653,

713
Begonte: 728
Beiro: 709
Belém: 287, 309
Belesar: 717, 719
Bembibre: 14, 15, 157, 221, 236,

346, 347, 348, 356, 361, 362,
363, 376, 588

Benavente: 648
Bentraces: 732
Berbeces: 461
Bercianos de Aliste: 111
Bergidum Flavium: 17, 50
Bergidum: 26, 48, 50, 221, 229,

231, 236, 343, 356, 359, 360,
365, 366, 368, 374, 375, 603

Bermaña: 216
Betanzos: 32, 40, 728
Bibei: 18, 359, 365, 366, 373, 580,

581
Bico da Geira: 416, 462, 463, 464,

465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474

Bierzo (O): 12, 15, 31, 36, 37, 38,
42, 221, 344, 345, 346, 349,
350, 351, 356, 360, 375, 376,
584, 586, 647

Bisuyu: 715
Boaventura: 634
Bobadela: 108
Boborás: 679
Bocas: 614

Boeza: 221, 356
Boimorto: 43, 725, 726
Boqueixón: 334
Bolo (O): 374, 697
Borbén: 232
Borrageiras: 358
Borrageiro: 358
Borralha: 159, 160
Boticas: 107, 112, 114, 169, 172
Bouça do Mó: 364, 461, 462
Bouçoais: 692, 694
Bougado: 614
Bouro: 403
Bouça do Padreiro: 354, 407, 408,

409, 410, 411, 412, 413
Bouzo (O): 679, 681
Bouzoá: 716
Bóveda: 707
Boya: 111
Bracara Augusta: 15, 24, 25, 31,

52, 64, 65, 68, 72, 76, 96, 156,
159, 161, 165, 167, 168, 169,
170, 172, 173, 174, 175, 177,
181, 183 184, 187, 190, 191,
195, 196, 197, 198, 199, 211,
213, 230, 268, 269, 270, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 280,
281, 282, 283, 287, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 298, 299,
302, 303, 304, 305, 308, 309,
311, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 231, 400, 401,
402, 404, 405, 413, 417, 419,
423, 425, 429, 431, 432, 433,
435, 440, 441, 444, 445, 448,
452, 454, 461, 462, 464, 465,
475, 477, 479, 488, 490, 498,
501, 502, 505, 512, 514, 515,
520, 522, 525, 526, 527, 529,
532, 533, 534, 535, 536, 539,
543, 547, 549, 550, 551, 553,
556, 559, 562, 563, 568, 569,
616, 617, 618, 619, 620, 621,
263, 624, 625, 629, 631, 632,
633, 634

Bracara: 17, 23, 25, 29, 30, 31, 32,
43, 48, 52, 53, 59, 64, 65, 68,
69, 72, 76, 79, 80, 92, 96, 105,
106, 115, 117, 120, 122, 124,
126, 157, 159, 161, 166, 203,
225, 229, 230, 235, 275, 281,
284, 287, 292, 295, 309, 311,
320, 321, 364, 366, 367, 369,
405, 407, 408, 409, 410, 418,
419, 420, 421, 425, 429, 434,
435, 440, 441, 445, 453, 462,
463, 475, 491, 499, 500, 504,
506, 507, 515, 516, 520, 530,
533, 539, 540, 543, 545, 553,
557, 591, 601, 609, 613, 614,
617, 620, 621, 626, 629, 635,
640, 641, 657, 699



ÍNDICE TOPONÍMICO LOCA ANTIQVA ET RECENTIORA

817

Braga: 26, 30, 33, 34, 37, 38, 39,
42, 43, 49, 50, 53, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 100, 101, 102, 103,
106, 407, 113, 114, 115, 117,
120, 121, 122, 124, 156, 157,
158, 159, 161, 162, 165, 170,
172, 174, 183, 199, 211, 121,
215, 225, 226, 227, 230, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 277, 278, 283, 285, 287,
290, 291, 293, 295, 296, 298,
303, 304, 305, 307, 310, 311,
313, 317, 327, 353, 354, 356,
358, 363, 370, 371, 400, 401,
404, 405, 408, 409, 410, 412,
414, 417, 418, 419, 420, 421,
423, 429, 431, 432, 435, 436,
440, 441, 443, 445, 446, 450,
453, 454, 461, 462, 463, 464,
465, 470, 471, 475, 477, 479,
480, 482, 490, 491, 500, 501,
502, 503, 506, 507, 509, 516,
517, 518, 520, 523, 526, 527,
529, 530, 531, 533, 539, 540,
543, 545, 551, 553, 557, 562,
592, 614, 616, 617, 618, 619,
621, 625, 626, 627, 629, 631,
632, 635, 636, 640, 692

Bragam: 615
Bragança: 38, 39, 48, 109, 110,

113, 114, 115, 119 ,195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204

Brandomil: 31, 39, 601, 605, 606
Braña: 220
Brañuelas: 356
Brasil: 34
Brevis: 29, 231, 234
Brigantia: 25
Brigantium: 18, 26, 28, 50, 592,

594, 595, 599, 601, 602, 603,
658, 665, 684, 688, 723, 728

Brigeco: 24, 25, 29, 643, 648, 654
Brigos: 700
Brime de Sog: 111
Brimeda: 222, 352
Búbal: 32, 665
Bugalleira: 217
Búrbida: 221, 231, 232
Burdicalam: 643
Burdigaliam: 23, 34
Burgo: 228, 229, 717
Burgo (O): 356, 371, 372, 568
Buriz: 725
Busteliño: 355, 364, 553, 554, 555
Cabaleiros: 214, 314
Cabanillas de San Justo: 356,

360, 586

Cabaninhas: 438
Cabañas Raras: 221
Cabarcos: 356, 374, 375
Cabeceiras de Basto: 82
Cabeço: 48, 109, 113, 126
Cabeçudos: 614, 622, 623
Cabeza de Manzaneda: 372
Cabrera: 12
Cabroiciños: 110
Cabrois: 110, 126
Cacabelos: 31, 229, 236, 221,

343, 356, 359, 365, 375, 583
Cadaval: 563, 564
Cadoalla: 219
Cadós: 700
Caesaraugusta: 23, 25, 31, 49,

648
Caixão (O): 118, 119
Caladuni: 125
Caladuno: 29, 48, 113, 122, 123,

124, 125
Calçada de São Lourenço: 179,

180
Caldas de Cuntis: 232
Caldas de Luna: 653
Caldas de Reis: 216, 227, 232,

330, 331, 717
Caldas de Taipas: 49
Caldas de Vizela: 49
Caldo: 355
Cale: 23, 31, 53, 401, 601, 614,

616, 617
Calem: 615
Calubriga: 374
Calvão: 679, 680
Calvario: 117
Calvelo: 279
Calvo: 109, 125
Calzada da Ponte: 218
Calzada de Nuestra Señora: 112
Calzada de Tera: 111, 120, 121
Calzada de la Valderia: 112
Calzada del Obispo: 112
Calzadilla de Tera: 111
Camba: 372, 373, 717
Cambela: 372
Cambeo: 709
Cámboa: 291
Cambre: 601
Caminho do Marrão: 202
Camiño da Antiga: 219
Camiño da Xe: 355, 359, 364, 365
Camiño do Santo da Venda:  670
Camiño do Teso: 554
Camiño do Toledo: 219
Camiño dos Arrieiros: 218
Camiño Real: 651

Campa de Torres: 15, 593
Campo da Vinha: 60, 93
Campo das Mourogás: 505, 521,

523
Campo de Jalês: 114
Campo de Santana: 60
Campo do Saganho: 443
Campo Lameiro: 679
Campomanes: 653
Canal de Herreros: 112
Canda (A): 13, 687
Canda: 684
Candemil: 307
Cangas de Onís: 26, 48, 712, 713
Canhúa: 107, 159, 160
Cantabria: 28, 33, 713
Cantabriam: 23, 31, 643, 648
Cantábrico: 14, 593, 712
Cantina de Leiranque: 167
Cañón: 700
Caranico: 601, 603
Carballedo: 664
Carballo: 730
Carcaña: 217
Carlão: 187
Carneros: 375
Carrazeda de Ansiães: 640
Carrazedo de Amares: 696
Carrazedo de Bouro: 402
Carrazedo de Bragança: 696
Carrazedo de Montenegro: 688,

690, 692, 694, 696
Carrazedo: 354, 402, 403, 696
Carreira do Marco: 536
Carreiras: 614, 617
Carreirinha: 635, 639
Carricueva: 208, 209
Carvajales de la Encomienda: 684
Carvalho: 106
Casa da Torre: 319
Casa Grande: 292
Casas da Veiga: 536, 537, 538
Casas Vellas: 723
Casasoá: 190, 551, 552
Cascalhal: 213
Castela: 220
Castelaus: 675
Castellana: 728
Castelo da Maia: 614
Castelo de Lanhoso: 106
Castillós: 717
Castra Cohortis I Celtiberorum:

601, 699
Castrelo: 569
Castrelos: 110



MILIARIOS E OUTRAS INSCRICIÓNS VIARIAS DO NOROESTE HISPÁNICO

818

Castrillón: 341
Castro Caldelas: 371, 372, 568, 717
Castro da Coroa: 219
Castro das Coroas: 220, 236
Castro de  Avelães: 48, 110, 114,

119, 120, 121, 122, 126, 127,
197, 199, 200

Castro de Briteiros: 635
Castro de Codeçoso: 114, 165
Castro de La Imena: 48
Castro de Ousilhão: 48, 126
Castro de Pedrario: 125
Castro de Rei: 716
Castro de Rubiás: 369
Castro de San Martiño: 371
Castro de Valongo: 48
Castro de Vieira: 124
Castro Ventosa: 221, 343, 359,

365, 375
Castrocalbón: 42, 112, 209, 210
Castrocontrigo: 684
Castrofeito: 725
Castromao: 20, 569, 679
Castropodame: 346
Catoira: 594, 597
Courel (O): 12
Cávado: 165, 211, 212, 275, 354
Cayres: 354
Cebreiro (O): 12, 372
Celanova: 531, 679, 700, 702,

703, 704, 682, 683
Celenis: 25, 227, 228, 229, 593,

601
Cepões: 213, 288
Cerceda: 730
Cerdal: 214
Cerdeira: 372, 570, 571, 572, 573,

574
Cerdeirinha: 106
Cereixal: 219
Cerezal de Tremor: 356, 360
Cernadas: 216
Cervães: 274
Cervantes: 220, 235
Cerveira: 212
Cervo: 723, 724
Cervos: 169, 170, 171
Cesantes: 318, 319
Cesuras: 601
Cha de Vilar: 423, 424
Chamoim: 367, 433, 434
Chamosinhos: 309
Chamoso: 219
Chamosiños: 665
Chan de Vilares: 367
Chan dos Pasteroques: 515, 516,

517, 518, 519, 520, 521

Chantada: 700, 717, 719
Chaos de Limia: 701
Chaos: 358, 700, 701, 708
Chaves: 34, 40, 106, 107, 108,

112, 113, 114, 115, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 124, 125,
127, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166,
170, 172, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 186, 359, 580, 679, 680,
685, 688, 690, 693, 696, 697

Chorense: 419, 420, 421, 422,
423, 424, 430

Chumial: 367
Cidadela: 601, 602, 725, 730
Cidadelhe: 690, 691
Cide: 270
Cíes: 593
Cigarrosa: 356, 374
Cileni: 321
Cilenos: 216, 232
Cillanueva de Ardón: 651, 652
Cimadevilla: 355, 365
Citania de Sta. Tegra: 317
Ciudadeja: 122
Cividade: 224
Cóbados de Larouco: 581
Codeceira: 224
Codeçoso do Arco: 108, 117, 118,

124, 165, 358
Coeliobriga: 20, 679
Cohors I Celtiberorum: 32, 602,

725, 730
Coles: 707
Colina: 653
Colloto: 33, 712
Comba: 712, 715
Comeal (O): 220
Compleutica: 31, 48, 110, 114, 120,

121, 122, 123, 126, 127, 200
Complutum: 25
Conchas (As): 355, 528, 533
Conembriga: 615
Cones: 211, 269
Congosto: 221, 344, 345
Congostra da Fonte Carballa: 540,

541, 542
Constance: 635
Constantim: 640, 641
Corao: 712, 713
Corcubión: 593
Cordal de Ousaá: 728
Corduba: 25, 51
Corga: 549
Corgo (O): 340, 341, 342
Corgo do Outeiro do Porco: 522,

523, 524, 525

Cornoces: 665, 677
Corona (La): 648
Correia: 614
Correlhã: 213, 287
Cortegada: 593
Corticata: 593
Cortiço: 113, 168, 169
Coruña (A): 36, 39, 334, 349, 594,

599, 600, 602, 607, 669, 683,
723, 730

Cos: 601
Cosourado: 223, 299
Costa do Sal: 728
Costa de Canedo: 709
Costa: 297
Coura: 44, 213, 223, 224
Couso de Limia: 370, 543, 547
Couso: 364
Couto (O): 732
Couto de Bertiandos: 281
Couzada: 364
Cova da Lúa: 113
Covas: 220, 563
Covelas: 679
Covelo: 224, 369
Covide: 440, 441, 442, 443, 445,

446, 447
Crasto: 295
Crecente: 218
Cristal (O): 703
Cruceiro de Sá: 440
Cruceiro do Campo: 445
Cruceiro: 216, 444
Cruces (As): 601, 725
Cruz de Leiranque: 108, 167
Cruz de Pelo: 614
Cruz do Real: 106
Cruz: 614
Cúa: 221
Cualedro: 670, 671, 680, 680, 681
Cubillos del Sil: 344
Cubillos: 221
Cudeiro: 700
Cuenca: 706
Culebros: 589
Curalha: 108
Currais: 108, 165, 166, 167, 358
Curtis: 601, 725
Curunda: 111
Dactionum: 29
Dactonium: 20, 29, 32, 48, 602,

612, 717, 719
Devesa Alta: 622
Devesa: 219, 608
Deza: 217
Donón: 591, 594



ÍNDICE TOPONÍMICO LOCA ANTIQVA ET RECENTIORA

819

Douro: 12, 15, 18, 32, 34, 37, 49,
592, 613, 635, 641, 648, 688,
689, 690

Dume: 354
Durium: 114
Edrosa: 110, 114
Eira Vedra: 107
Eiras: 108, 179, 180
Emerita Augusta: 29, 635, 636,

640
Emerita: 24, 25, 43, 49, 51, 648,

649
Encambalados: 639
Encina da Lastra: 13, 375, 583
Encrobas (As): 730
Entrambasaugas: 228, 229, 235,

336, 337
Ervosa: 433, 434
Esculqueira (A): 684, 686
Esla: 12, 13, 648, 649, 651
Espadanhedo: 684
Esperante: 372, 700, 711
Esperela: 614
Espindo: 107, 158
Espinheiro: 213, 226, 290
Espinhosa: 614, 633
Esporões: 435, 436, 437, 614
Este: 614
Estrada do Cais: 312
Estrada: 220, 614, 635, 665, 717
Exipto: 22
Fabal (O): 220
Falperra: 635
Faramontaos: 705
Farbán: 612
Farixa (A): 700
Feces de Abaixo: 658, 684, 697
Feces de Cima: 697
Felgueiras: 640
Ferradosa: 195
Ferreira de Pantón: 717, 718
Ferreira: 218
Ferreras de Arriba: 111, 120
Ferrería: 216
Ferroño: 614, 633
Fiães: 692, 693
Figueiró: 635
Figueruelas de Arriba: 48, 110,

111, 115, 120, 121, 205
Filgueiras: 432
Fisterra: 593
Flavia Lambris: 727
Flaviobriga: 24
Flavium Brigantium: 593, 601, 602
Florderrei Vello: 684
Folgoso de la Ribera: 356, 360,

362, 363, 366, 587

Foncebadón: 602
Foncuberta: 355, 364, 365, 371,

556, 557, 558, 559
Fondevila: 217
Fonsagrada (A): 25, 712
Fontao: 700, 708
Fontaos: 708
Fonte Carballa: 364, 370
Fonte do Confurco: 107
Fonte do Olho: 223, 294
Fontefría: 665
Fontela (A): 557
Fontes: 110, 371
Fontoura: 214
Formil: 110
Fornelos: 212, 226, 280, 281
Fornos: 637
Foro: 356, 366, 368, 371, 373,

374, 375, 583, 602
Forte: 217
Forum Gigurrorum: 20, 32, 374,

697, 717
Forum Groviorum: 317
Forum Limicorum: 20, 49, 52
Forum: 48
Fradalbite: 530
Franqueán: 341, 342
Freita: 288
Freitosa: 282
Freixo de Espada à Cinta: 640
Freixo: 32, 49, 359, 637, 703, 704
Friol: 31, 601, 602, 608, 699, 728
Frossos: 271
Fuente de San Esteban: 375
Fuente del Robledo: 210
Fuentencalada: 111, 112, 207,

208, 209, 684
Furco: 219
Furriolo (O): 679, 682
Gades: 592
Gaia: 213
Galicia: 12, 35, 37, 39, 40, 41, 42,

43, 52, 178, 220, 349, 369,
529, 548, 562, 581, 667, 671,
671, 676, 677, 678, 702, 708

Gallaecia: 12, 13, 14, 15, 20, 23,
25, 33, 41, 42, 57, 59, 126,
184, 353, 593, 595, 643, 657,
685

Gallegos del Campo: 111, 120,
184, 205, 608

Ganade: 679, 682
Ganceiros: 56
Gándara: 217, 224, 225, 229, 234,

333, 334, 337, 700, 701
Gemestario: 48, 356, 368, 374,

375, 583
Gemina: 18, 111, 562, 677

Geminas: 365, 370, 371
Geminis: 368
Gerês: 461, 462, 463, 464, 465,

466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 474, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483,
484, 485, 486, 487, 488, 490,
491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 500, 501, 502, 503,
504, 505

Gerez: 487, 52, 53, 54, 354, 355,
358, 364

Geria: 686
Geyra: 709
Gigia: 723
Gimonde: 110, 114, 201, 202
Glandimiro: 603, 731
Gostei: 113, 114, 198
Gove: 639
Gralhas: 113
Gralhós: 108
Grandimiro: 25, 31, 50, 592, 601,

606, 730
Granja Manjarín: 647
Granucillo: 653, 654
Graña (A): 727
Grava: 717, 722
Grilo: 639
Grove (O): 594, 596
Gualtar: 106
Gudín: 679, 681
Gudiña (A): 697
Guimarães: 61, 69, 94, 187, 212,

272, 276, 635, 636, 640
Guimarei: 665, 669, 670
Güin: 355
Guitiriz: 40, 725, 727, 728, 729
Guizán: 315
Guldriz: 608
Guntín: 336, 337, 700, 711
Gustei: 110, 700, 707
Helleni: 321
Hermille: 530
Hermisende: 113
Herreal: 338
Hispalis: 25
Hispania: 23, 24, 26, 37, 44, 643,

651, 683
Homem: 355
Hormeche: 113
Hornos: 375
Hospital de Órbigo: 653
Hospital: 614, 651
Igreja Velha: 634
Igüeña: 586
Infesta: 669
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Interaconio Flavio: 368
Interamnio Flavio: 231, 361
Interamnio: 24, 25, 643
Interamnium Flavium: 17, 48, 236,

361, 375, 602
Interamnium: 50, 651
Iria Flavia: 17, 32, 49, 114, 217,

333, 334, 601, 665, 677, 678,
700, 709, 725, 731

Iria: 29, 48, 227, 228, 229, 231,
234, 679, 730

Italia: 23
Iuliobriga: 28
Jales: 57, 688
Jeirinha: 443
Justel: 684
Labandeira: 216
Labruja: 213, 226, 288, 289, 290,

291
Ladairo: 668
Ladeiras (As): 550
Ladoso: 608
Lagoas (As): 667
Lagoncinha: 614
Laioso: 665
Lajedos: 425, 426, 427
Lama (A): 543, 544, 546, 547, 676
Lama de Ouriço: 692, 694
Lama do Carvalho: 108, 165, 167
Lama do Picón: 505, 506, 507,

508, 509, 510, 511, 512, 513,
514

Lamalonga: 110, 196
Lamaregueira: 612
Lamas: 665, 670, 679, 682
Lambriaca: 592
Lameiros do Tamboril: 536
Lampaças: 413, 414, 415, 416
Lampaza: 679
Langobriga: 615
Lantemil: 614, 630
Laracha: 31, 601, 607
Largo da Feira: 310
Largo das Carvalheiras: 61, 696
Larouco: 356, 365, 581, 679, 681
Lapavale: 108, 118, 173
Laza: 658, 662
Lebução: 692
Leça: 614
Legua: 220
Leira do Chao do Cego de Abaixo:

570
Leira do Cotelo: 451
Leira dos Padrões: 449, 450, 451,

553, 554, 555
Leitões: 614
Lemos: 13

León: 28, 41, 157, 375, 583, 584,
585, 586, 587, 589, 655

Lérez: 215, 216, 225, 592
Leriz: 228
Ligonde: 235
Limia (A): 13, 32, 212, 213, 230,

231, 280, 281, 282, 283, 285,
287, 355, 358, 364, 366, 369,
543, 552, 555, 557, 560, 561,
663, 665, 671, 675, 679, 682

Lisboa: 117, 159, 189, 287, 309
Lixa: 635
Llanera: 713
Lobeira: 701
Lobios: 531
Lobosandaos: 534, 659, 700, 701
Lodoselo: 671
Lojas: 311, 312
Lomar: 614, 616, 617
Lomba: 215
Lombo de Maceira: 216
Lor: 13, 372
Louro: 214
Lousado: 624, 625
Lovagornia: 693
Lobios de Seber: 534
Lobios: 505, 506, 507, 508, 509,

510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527,
528, 529

Lubián: 113, 217, 684, 687
Lucenza: 679, 680, 681
Luco Augusti: 320, 321, 322, 325,

326, 327, 328, 329, 330, 332,
333, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 603, 608

Luco: 215, 321
Lucus: 14, 25, 28, 29, 32, 50, 52,

227, 228, 229, 234, 321, 359,
374, 601, 602, 612, 658, 678,
699, 703, 712, 716, 727, 718

Lucus Augusti: 14, 16, 18, 20, 24,
25, 26, 28, 31, 32, 40, 50, 229,
235, 321, 325, 326, 327, 334,
336, 341, 355, 359, 601, 602,
658, 699, 700, 712, 713, 715,
716, 717, 728, 732

Lucus Asturum: 25, 32, 40, 653,
712, 714, 715

Ludrio: 716
Lugo de Llanera: 712, 714
Lugo: 14, 18, 29, 34, 38, 39, 40,

101, 211, 215, 217, 218, 225,
227, 228, 229, 234, 235, 321,
326, 328, 329, 330, 331, 333,
335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 358, 600, 601,
608, 609, 610, 611, 612, 658,
664, 699, 700, 701, 708, 709,
711, 716, 717, 718, 719

Luna: 12, 32, 713
Lusitania: 613, 643
Maceda: 355, 364, 371, 556, 557,

558, 559, 560, 561, 562
Macedo de Cavaleiros: 196
Madrid: 36, 37, 669
Maia: 633
Manganeses: 648
Manzanal del Puerto: 222, 349
Manzanal: 356, 360, 362
Manzanas: 110
Mao: 373
Marão: 640, 641
Marcelín: 217
Marciae: 234, 235
Marco (O): 217, 218
Marco de Alvare: 716
Marco de Canaveses: 635, 637,

638
Marco: 691
Marín: 594
Marrão: 110
Matosinho: 634
Maus (As): 533
Medeiros: 670
Mediterráneo: 24
Medorra Vella: 356
Medorra: 371
Médulas (As): 32, 57, 374, 602
Meixide: 701
Melgar de Tera: 111
Melide: 228
Memoriana: 653
Merca (A): 705
Mérida: 359, 648, 649
Mesón de Cerdeira: 570, 571
Mesóns da Farrapa: 669
Mesquinhata: 639
Metallum Albucrarense: 18
Mezquita (A): 686
Milles de la Polvorosa: 43, 648,

649, 650, 653
Minho: 34
Miño: 13, 14, 15, 18, 32, 49, 213,

214, 218, 312, 461, 592, 658,
665, 677, 679, 700, 732

Miñotos: 723
Miranda do Douro: 640
Mirandela: 13, 48, 191, 192, 193,

194, 195, 640
Mogadouro: 12
Moimenta Nova: 428
Moldones: 110
Molgas: 359, 658
Molina Seca: 374
Monchicara: 109
Monforte de Lemos: 612
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Monforte: 20, 29
Monsalvarga: 692, 695
Montalegre: 48, 117, 158, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 171, 358,
362, 363

Monte Cotoroxo: 218
Monte da Gándara: 224
Monte das Contenças: 308, 309
Monte de Barral: 270
Monte de Tagarreiros: 724
Monte do Castro: 224
Monte Güimil: 216
Monte Órrea: 217
Monte Porreiro: 216, 232
Monte San Simón: 218
Montealegre: 221, 349, 350, 351
Montederramo: 371, 562, 563,

564, 565, 566, 567
Monterrei: 667, 668, 669
Monterroso: 217, 218, 228, 335,

658
Morrazo: 594
Mos: 314, 315
Mosteiro de Ribeira: 679, 682
Mouta: 614
Moimenta: 113, 367
Mozar: 653
Muelas: 684
Muíño da Veiga: 661
Muradelhas (As): 693
Murallha: 109
Murça: 640
Murielas (Las): 221, 344, 345,

346, 360, 362
Muro: 614
Navallo (O): 697
Navea: 373, 577
Navia: 14, 15, 220, 229, 235, 372
Neira: 219
Neiva: 212
Nemetobriga: 48, 356, 366, 368,

373, 374
Nigueiroá: 355
Noceda: 31, 221, 356, 361, 362,

376, 584, 585, 586
Nogarejas: 684
Nogueira: 567
Noia: 50
Nunes: 110, 114, 126
Ocedoluri: 29, 48, 648
Ocelodurum: 640
Octaviolca: 28
Oeason: 25
Oimbra: 666, 667
Oleiros: 212, 226, 277
Olisipo: 614

Olisipone: 23, 31
Olleros de Tera: 111
Ombreiro: 728
Ons: 593
Orbán: 700, 709, 710
Órbigo: 12, 13, 651
Ordes: 535, 536
Ourense: 18, 30, 32, 38, 40, 48,

194, 334, 336, 358, 359, 372,
531, 532, 549, 552, 553, 562,
575, 582, 659, 660, 662, 663,
666, 667, 668, 669, 671, 671,
672, 674, 677, 680, 681, 682,
697, 700, 702, 704, 705, 706,
707, 708, 709, 710, 732

Órrea: 716
Ortigueira: 725
Orza: 217
Os Campos: 367
Os Cantos: 537, 538
Os Fontaos: 574, 575
Os Lamagorzos: 686
Os Mallos: 671
Os Pardieiros: 665
Os Pezoucos: 551
Os Pontóns: 32
Os Teixugos: 417, 418
Ossaron: 25, 712, 723
Otero de Bodas: 111
Otero: 684
Ourol: 723
Ouselle: 219
Outao: 614
Outeiro de Penas: 215, 318, 319
Outeiro de Rei: 442
Outeiro Jusão: 690
Outeiro Seco: 658, 665
Ouvigo: 679
Oviedo: 26
Paço da Pontella: 729
Paço de Gonçalo Pereira: 281
Paço: 354
Padornelo (O): 13, 687
Padrão: 108, 118, 168
Padrões da Cal: 452, 454, 455,

456, 457, 458, 459, 460
Padrões: 159, 166, 167
Padrón: 214, 215, 227, 228, 232,

315, 316, 317, 332, 333, 334,
594, 598, 712

Padrós: 436, 437, 438, 439
Paetavonium: 115
Painzela: 82
Pala Falsa: 522
Pala: 404
Palacios de Sanabria: 684
Pallantia: 114

Pallota: 218
Palmeiras: 354
Panoias: 40, 106, 176, 212, 272,

274, 640, 641
Papín: 219, 343
Parada de Outeiro: 535, 665
Parada Velha: 107, 124
Parada: 355
Paradiña: 658, 662
Paraño: 679
Pardieiros: 671
Pardiñeiro: 217
Paredes de Coura: 223, 269, 291,

292, 293, 294, 295, 296, 297,
299, 300, 301, 302, 303

Paredes Secas: 354, 404
Paredes: 215, 322, 323, 324, 614
Parga: 725, 728, 729
París: 600
Parque do Xurés: 462, 463, 464,

465, 466, 467, 468, 469, 470,
471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 512,
513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524,
525

Parque Nacional da Peneda: 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498,
500, 501, 502, 503, 504, 505

Pastoria: 108, 112, 118, 174, 176,
180

Pazo de Lens: 731
Pazos de Borbén: 232
Pazo do Penedo: 545
Pazos: 668, 669
Peares: 658
Peça Má: 614, 620, 630
Pedrafita do Cebreiro: 220
Pedrapicada: 215
Pedrario: 48
Pedras Salgadas: 690
Pedriñeira: 371
Pedrosas (As): 535
Peirezes: 108, 114
Pelames: 271
Pelhe: 614, 618
Pena Ventosa: 614
Penarrubia: 219, 343
Penaverde: 665
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Peneda: 215
Penelas: 535
Penhas Juntas: 110
Penso: 614
Peñón (El): 648
Pereiras: 224
Pereje: 221
Perliños: 341
Pescoso: 720, 721
Peso da Regoa: 690, 691
Pesqueiras: 356
Petavonium: 48, 53, 106, 111, 120,

121, 122, 123, 127, 186, 204,
601, 654

Petín: 20, 356, 374
Picato: 711
Pico Sacro: 217, 228
Picos de Europa: 12
Pidre: 665, 672
Pieiros: 343
Pilar (O): 354, 403
Pilio: 701
Pilo: 709
Pindo: 108, 114, 118, 119, 122,

124, 125, 168, 170, 171, 172,
173, 175

Pinetum: 29, 48, 109, 113, 122,
123, 125, 126

Pinhão (O): 688
Pinilla de la Valderia: 684
Pino (O): 725
Pinta: 614
Piñeiro: 106, 366
Pipa: 176
Pisões: 108, 14, 118, 124
Pisoraca: 24
Pista da Rega: 724
Pobra de Trives (A): 578, 581
Pobra de Valdeorras (A): 374
Poçacos: 109, 113, 114, 125, 187,

188, 189, 190
Poço das Freitas: 108, 175
Pol: 716
Pola de Allande: 712, 715
Pola de Lena: 653
Polvorín: 700
Polvorosa: 648
Pons Vetera: 215
Pontão dos Poçacos: 187, 190
Pontão: 109
Ponte Abei: 25
Ponte Bibei: 356, 365, 366, 373,

579, 580, 581
Ponte Cabalar: 700
Ponte Cadós: 702
Ponte Castrelo: 679
Ponte da Pedra: 109, 614

Ponte da Pedreira: 214
Ponte da Pruída: 220
Ponte das Caldas: 108
Ponte de Cabras: 216
Ponte de Lima: 41, 42, 211, 212,

213, 226, 230, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 310

Ponte de Sedões: 614
Ponte do Arco: 107, 159, 160
Ponte do Arquinho: 109, 125, 187,

190
Ponte do Burgo: 43, 215, 227,

228, 321, 326, 328
Ponte do Caniço: 223
Ponte do Couto: 215, 325
Ponte do Piar: 581
Ponte do Porto: 354, 401
Ponte do Prado: 211, 212, 226,

273, 275, 276
Ponte dos Galiñeiros: 219
Ponte dos Mazos: 219
Ponte Fechas: 700
Ponte Freixo: 683
Ponte Gatín: 220, 229, 235, 236
Ponte Ledesma: 217, 234
Ponte Liñares: 355, 364, 369, 535
Ponte Nafonso: 592
Ponte Navea: 356, 576, 577
Ponte Neviae: 220, 229, 231, 235,

603
Ponte Nova: 212, 506, 507, 508,

509, 510, 512, 513, 514, 516,
517, 519, 520, 521, 697

Ponte Pedrinha: 614
Ponte Pedriña: 217, 355, 358
Ponte Sampaio: 215, 321, 322
Ponte Taboada: 665
Ponte Valga: 216, 321, 322
Ponte Vedra: 215
Ponte Velha de Coura: 224
Ponte Vella: 355
Ponte: 354
Ponteareas: 315
Pontecesures: 216, 332
Pontella da Geira: 431, 432
Pontevea: 217
Pontevedra: 39, 40, 43, 215, 216,

225, 227, 228, 232, 313, 317,
318, 319, 321, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 592, 720, 721,
722

Pontido: 367
Pontóns: 374, 602
Pontóriga: 32, 374, 602
Pontorrón: 220
Porqueira: 356, 362, 534
Porriño (O): 214

Porta do Olival: 614
Porta Nova: 211
Porta Toletana: 219
Portela da Cividade de Romarigães:

214, 223, 224
Portela de Aguiar: 374
Portela de Baixo: 614, 619, 621
Portela de Cámboa: 213
Portela de Miamán: 355
Portela de San Gabriel: 224
Portela de Serradela: 107, 124
Portela de Valcarce: 220
Portela do Homem: 357, 363, 364,

463, 464, 465, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486,
487, 498, 499, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 508, 515, 521,
524, 525

Portela Pequena: 213
Portela: 110, 213, 216, 617, 618
Portelinha: 213
Portelo (O): 220
Portillo de Caniello: 111
Portillo de las Herrerías: 111
Porto (O): 700
Porto de Carros: 108, 358
Porto do Carro: 451
Porto dos Ártabros: 593
Porto dos Valos: 214
Porto Grande: 593
Porto: 217, 614, 616, 627, 641,

725
Portomenlle: 731
Portoquintela: 532
Portugal: 12, 35, 39, 42, 43, 214,

230, 357, 498, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 532, 641, 660,
692, 694, 695, 709

Portus Blendius: 28, 593
Portus Cale: 592
Portus Samanum: 593
Portus Veseiasueca: 593
Portus Victoriae Iuliobrigensium:

593
Pousa: 282
Pousada: 614
Pozo das Freitas: 118, 173
Prada: 697
Praesidium: 30, 31, 48, 122, 123,

124, 368, 371, 373
Prielas: 82
Priorato (El): 649
Proba (A): 582
Proendos: 717
Promontorium Celticum: 593
Proselos: 402
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Pudriqueira: 429, 430
Puebla de Sanabria: 684
Puebla de Trives: 580
Puerto del Manzanal: 221, 222
Puerto Pajares: 12
Quebradas: 614
Queijada: 212
Queixa: 373
Queizás: 658, 660, 667
Quinta da Agra: 287
Quinta das Fontes: 212, 279
Quinta das Goladas: 82, 106, 156
Quinta de Agrade: 719
Quinta de Agrolongo: 401
Quinta de Antepaço: 283, 286
Quinta de Bertiandos: 213
Quinta de Faldejães: 213, 283, 286
Quinta de Germil: 211, 272
Quinta de Lima: 632
Quinta de Pereira: 614, 622
Quinta de Sta. Catarina: 614
Quinta do Avó: 415
Quinta do Caneiro: 688
Quinta do Crasto: 295, 296, 297
Quinta do Cravinho: 90, 94, 96
Quinta do Dourado: 634
Quinta do Outeiro: 271
Quinta do Paiço: 631
Quinta Dolgo: 354
Quintá: 366, 373
Quintana de Fuseros: 356, 360, 586
Quintana: 356
Quintas da Pena: 354, 401
Quintela: 676
Quiroga: 717
Rabaçal: 109, 126
Rabagão: 108, 122, 159, 165
Rabal: 665, 666
Rabanales: 111, 115, 120, 121,

128
Raimonte de Arriba: 220
Rairiz de Veiga: 535, 536, 679
Ramalhal: 224
Ranhadoura: 306
Ransinde: 220
Real (O): 726
Rebical: 218
Reboiro: 219
Rebordáns: 214
Rebordãos: 113
Rebordelo: 113
Rebordões: 279
Rebordondo: 665, 670, 671, 672
Reboretum: 29, 48, 122, 123, 126
Redondela: 215, 227, 232, 315,

316, 317, 318, 319

Refontoura: 635
Regato da Cruz: 372, 373
Rego das Pías: 218
Regua: 690
Reguera de los Cucos: 375
Reis: 217
Remesal: 684
Requejo: 684
Reza: 732
Rhama: 28
Riamonte de Abaixo: 220
Ribadouro: 635
Ribeira de Baixo: 614
Ribeira de Pena: 692
Ribeira do Pedredo: 462, 463,

464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474

Ribeiro (O): 355, 534
Ribeiro de Cabaninhas: 419, 420,

421, 422
Ribera de Folgoso: 360, 362, 363,

366, 587
Rionaval: 220
Riós: 697
Roda: 688
Rodeiro: 717, 720, 721
Rodicio: 355, 356, 562
Rodrigatos: 222
Roma: 11, 36, 126
Román: 728
Romarigães: 291, 292
Rosal: 665
Rosinos de Vidriales: 48, 111, 122,

653, 654
Rúa de S. Sebastião: 614
Rúa del Rollo: 650
Rúa do Almada: 614
Rúa Nova: 609
Rubiá: 356, 583
Rubiães: 224, 295, 296, 297, 298,

299, 300, 301, 302, 303
Rubiás: 700, 701, 702
Ruitelán: 220
Ruivães: 107
S. Andrés de Mirandela: 219
S. Estevo de Furís: 219
S. Julião de Montenegro: 108,

119, 176, 180, 181, 182, 183,
198, 667

S. Julião de Palacios: 110
S. Martiño das Cañadas: 220
S. Martiño de Folgosa: 219
S. Salvador de Castillón: 219
S. Sebastián: 78, 204
S. Sebastião: 60, 74, 75, 81, 96,

289
S. Vicente da Chá: 108

S. Vitero: 111, 120, 121, 205, 206,
649

S. Xoán de Vilaspasantes: 220
S. Xosé do Cereixal: 219
Sá: 183, 184, 185, 188
Sáa: 108, 119, 692, 720, 721, 728
Sabor: 13, 15, 127
Sabrosa: 640
Sada: 600
Saim: 425, 426, 427, 429, 430
Saínza (A): 536, 679, 682
Salacia:  30, 48, 50, 107, 122, 123,

124
Salamanca: 359, 640, 648
Salamonde: 107, 122
Salaniana: 48, 50, 367, 368, 369
Sales: 217
Salientibus: 48, 365, 366, 368, 371
Salmantica: 640
Samaiões: 688
San Jurge: 679
San Adrián: 653
San Bartolomeu de Antas: 224,

226, 299, 300, 301, 302, 303
San Bartolomeu de Rebordáns: 230
San Bartolomeu: 308
San Bento da Porta Aberta: 224
San Bento: 214
San Bernabé: 341
San Braz de Sapardos: 304
San Braz: 224
San Breixo de Sergude: 217
San Caetano: 679, 680
San Cibrao: 666, 667
San Cibrao das Viñas: 700, 705,

706
San Cibrao de Oímbra: 665
San Claudio: 110
San Cosme do Vale: 614, 618
San Cristovão do Muro: 632
San Domingos: 214, 332
San Esteban de Brimeda: 352
San Esteban de Toral: 346
San Fiz de Sales: 333
San Fiz do Ermo: 218
San Fiz: 534
San Gabriel: 214, 223
San Jerónimo del Real: 270
San João da Ponte: 635
San João de Balança: 413, 418
San João do Campo: 444, 445,

446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487
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San Jorge: 205
San Juan de Río: 574, 575
San Juan: 706
San Juanico El Bueno: 111
San Julião do Freixo: 310
San Justo de Cabanillas: 38, 53,

356, 360, 362, 363, 366, 585,
647

San Lourenço: 108
San Lourenzo de Brántega: 217
San Lourenzo de Cañón: 702
San Lourenzo de Recemil: 219
San Mamede de Infesta: 614, 634
San Mamede de Quintela: 214,

316, 317
San Mamede: 106, 373
San Martín de Montealegre: 351
San Martín de Pieros: 343
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ADDENDA

I. Sobre o problemático nó viario romano do Bierzo (León).
Un novo intento de solución

Cando xa se achaba totalmente concluída a redacción desta monografía, un de nós (Santiago
Ferrer), durante unha inspección polos arredores de Astorga acompañado do señor Loewinshon, deca-
touse da existencia dun posible novo miliario romano en Otero del Escarpizo, cunca do río Puercos
e a uns sete quilómetros ó norte da capital do convento xurídico, que, na pretensión de ser exhausti-
vos, queda arriba catalogado co número 675.

O achado deste novo cilindro, ó que se suma, dentro do mesmo percorrido, o recentemente
amentado de Culebros, así como un sector de agger viario duns catrocentos metros localizado na costa
que ascende dende Cerezal de Tremor ata o Alto del Morueco confirman o paso dunha calzada impor-
tante ó longo do curso do Puercos. Sospeitabamos ata agora, e así o subliñamos en varias pasaxes deste
estudio, que se trataría do sector inicial ou final, segundo sexa Braga ou Astorga o punto de referen-
cia, da via nova, a cal, tras percorrer, primeiro en dirección oeste-leste, o sector comprendido entre
Cacabelos e Toreno, e a continuación, en sentido norte-sur, a parte oriental do Bierzo, entre Toreno
e Ribera de Folgoso, ascendería, de seguido, polo Alto de la Vela, ata Cerezal de Tremor e, posterior-
mente, por Brañuelas, ata a cunca do río Puercos. Non obstante, dende que tivémo-la oportunidade
de interpretar por primeira vez o texto do miliario de Bembibre dedicado a Tito (n.º 517), xa esa hipó-
tese nos pareceu menos verosímil, a pesar de que a localización actual deste cilindro teña que seguir
explicándose necesariamente por causa dun desprazamento do seu lugar orixinario. Por isto, e por
outras razóns, deixamos inconcluso o razoamento no lugar de discusión correspondente (p. 356) á
espera de que novos achados puideran axudar á solución do problema.

De calquera xeito, cunha máis demorada reflexión sobre o asunto, e sempre tomando o aliñamento
dos miliarios atopados como vector principal da nosa investigación, intentaremos dar solución ó nó gor-
diano das vías do Bierzo dunha maneira parcialmente diferente da expresada nas páxinas que preceden.

O chamado Itinerario de Antonino, fundamental na transmisión do percorrido dos antigos
camiños romanos oficiais, fai confluír na mansión de Bergidum tres das rutas oficiais do Imperio exis-
tentes no noroeste hispánico: a vía XIX, de construcción augústea, procedente de Braga a través de
Lugo; a vía XX, un mosaico de retallos, segundo se dixo, coa mesma procedencia e trazado dende a
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capital galega; e a vía XVIII, chamada via nova, que, arrincando de Braga, percorrería, en dirección
oeste-leste, os vales interiores ourensáns.

Nembargantes, dende Bergidum todo fai crer que as tres rutas seguirían, ata arribar a Asturica,
por un percorrido diferente. Tal feito aparece claro no caso da vía XX, xa que se omite, ó detalla-lo
seu trazado, a mansión de Interamnio, que aparece nas outras dúas, un dato que aconsella inclina-lo
seu tránsito cara á parte occidental da bacía do Bierzo, confundíndose, de xeito xeral, co posterior
Camiño de Santiago, entre Cacabelos e Astorga, a través de Ponferrada, Molina Seca e Foncebadón.
A este respecto, algún cartulario medieval menciona unha “viam antiquam” no sector de camiño de
peregrinos existente entre Cacabelos e Ponferrada. Miliarios atribuíbles a esta vía non existen. Por
outra banda, non sabemos onde, pero en todo caso antes de Foncebadón, confluiría nela a que, pro-
cedente de Sobradelo de Valdeorras pola Pontóriga e As Médulas, se achegaría ata Astorga pola beira-
da occidental do Bierzo, unha vía que, na nosa opinión, correspondería á auténtica via per loca mari-
tima, segundo xa se expresou ó tratar do seu posible trazado.

No que respecta á vía XIX, proseguiría, despois de Cacabelos (Bergidum), pola chamada Estrada
Abandonada ata Congosto, Las Murielas, San Román e Bembibre; nas veciñanzas desta última pobo-
ación cómpre situar, atendendo á contaxe das millas, Interamnium. Que o seu percorrido se realizaría
de norte a sur polo eixe central do Bierzo veno a demostra-lo miliario de Nerón de Las Murielas, ó
que virían a sumarse os anepígrafes de Almázcara, San Esteban de Toral e Tedejo. 

En canto á via nova, sábese que comparte a mansión de Bergidum coas outras dúas, pero a par-
tir desta poboación seguiría un trazado diferente, dado que no texto do miliario de Tito existente en
San Justo de Cabanillas fálase dunha “VIA NOVA facta ab Asturica Bracaram”, o cal quere dicir que
a súa abertura foi completa e independente das das outras en tódolos sectores do seu percorrido. O
feito de compartir coa XIX a mansión de Bergidum deberíase exclusivamente ó feito de cruzarse nesta
poboación. De tódolos xeitos, e tralo cruzamento, non lle quedaba outra área libre na que progresar
máis que en dirección a Toreno, a través de El Cueto e Fresneda para, desde Toreno mesmo, virar cara
a Noceda, San Justo de Cabanillas, Cabanillas de San Justo e veciñanzas de Quintana de Fuseros e
dende aquí torcer cara á dereita ata Folgoso de la Ribera, un camiño que aínda no século XVIII subli-
ñaba Tomás López no seu coñecido mapa comarcal como un dos máis importantes. Por outra parte,
non faltan pequenos monumentos de época romana que o avalen, como sería o caso da inscrición via-
ria de Noceda (n.º 512) e os miliarios anepígrafes de San Justo de Cabanillas (non dado a coñecer
aínda), Cabanillas de San Justo (n.º 514) e Quintana de Fuseros (515), xa que o de San Justo de
Cabanillas, dedicado a Tito (n.º 513), debería a súa actual localización a un traslado feito dende a milla
XXIII, contando dende Astorga, utilizando posiblemente un camiño que seguiría o trazado da antiga
ruta romana.

Pero, para sorpresa de todos, o Itinerario de Antonino volve asignarlles ás vías XIX e XVIII outra
mansión común: Intermanio Flavio. E, visto que posuíron percorridos totalmente diferentes, como xa
se comentou, o feito non pode explicarse satisfactoriamente se non é cun novo cruzamento.
Rexeitamos, polo tanto, a teoría da aproximación de percorridos, que con tantas reticencias avanza-
bamos en páxinas anteriores.
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Agora ben, segundo tódolos cómputos, Interamnium ten que ser atribuído ó actual Bembibre
ou ás súas inmediacións, ata Ventas de Albares, pouco máis dun quilómetro cara ó sur. Polo tanto,
cómpre saber se os condicionantes orográfico-topográficos, e mesmo os feitos arqueolóxicos, veñen
en apoio da tese deste novo cruzamento.

O curso do río Boeza, entre Folgoso de la Ribera e Ventas de Albares, precisamente pretiño da
suposta localización de Intermanium, marca a fronteira a partir da cal se ofrecen as dúas opcións máis
doadas para subir ata a penechaira maragata: por Torre del Bierzo, Manzanal del Puerto, Vanidodes e
Brimeda ou polo Alto de La Vela, Cerezal de Tremor, Alto del Morueco, Brañuelas e Otero de
Escarpizo, seguindo a cunca do río Puercos. A distancia parece un pouco maior por Brañuelas, pero
o percorrido semella bastante máis descansado, sobre todo a partir do Alto del Morueco. Non estra-
ñaría, polo tanto, que a vía XIX, da época de Augusto, se encaixase por este traxecto, pese a que non
deixase neste segundo sector testemuños directos do período xulio-claudio, como acontece no pri-
meiro co miliario de Nerón.

Por outra banda, os datos arqueolóxicos parecen aconsellar este trazado xa que, dende Bembibre,
partía un camiño antigo, aínda milagrosamente conservado sen asfaltar na súa meirande parte, que per-
corría a ladeira oriental do val, en dirección a Ventas de Alvares, torcendo antes de chegar a esta pobo-
ación cara a Folgoso de la Ribera, a onde chegaba despois de cruzar pola antiga ponte chamada roma-
na o río Boeza. Proseguía despois por Folgoso de la Ribera, ordenando urbanisticamente a aldea arre-
dor do seu paso, incluída a igrexa parroquial, torcía despois á dereita para, xunto do castro de Folgoso
e cortando a suave ladeira en que este se asenta, chegarse ata o Alto de La Vela, Cerezal de Tremor, El
Morueco, Brañuelas etc. Trataríase dunha das dúas ramas do camiño real dende Astorga, sucesor, pro-
bablemente, da vía XIX, que estamos describindo.

Por iso, cando sesenta anos despois da construcción da vía augústea mandaron os flavios abri-la via
nova, non quedaría outra alternativa que a de encaixala polo val do río Torre ata Torre del Bierzo, para
despois cruzar ata Astorga a través de Manzanal del Puerto e Brimeda. Tamén neste caso a rede comarcal
de camiños parece suxeri-lo cruzamento xa que, cando a via nova, seguindo a ribeira dereita do Boeza,
chega polo leste a Folgoso de la Ribera, non cruzaría o río inmediatamente, como antes sospeitabamos,
á altura da ponte nova actual, senón que proseguiría polo mesmo lado ata a ponte chamada romana, que
tampouco cruzaría, coincidindo, a partir dela e durante un breve treito, co trazado da vía XIX proceden-
te de Bembibre, da que acabamos de facer mención. De calquera xeito, despois de tocar Interamnium,
viraría cara ó sur nas veciñanzas de Ventas de Albares, internándose polo leito do río Torre para buscar
Torre del Bierzo e o Puerto del Manzanal, sempre seguindo pola esquerda daquela corrente fluvial.

Co novo esquema viario que propomos solucionaríase mellor a atribución á via nova dos milia-
rios tardíos mencionados por Lemaur (nº. 231, 232,233), dos tamén serodios da capela de San Martín
de Montalegre (n.º 234, 235) e o f lavio de Bembibre (n.º 517), pero habería que seguir admitindo que
o de San Justo de Cabanillas tería sido trasladado dende as inmediacións de Torre, onde se situaría a
milla XXIII que marca, xa que, pese a obxeccións nosas anteriores, unha vez partido en dous (así apa-
rece) e cargado no carro, o mesmo daría transportalo dende Torre que dende Ribera de Folgoso.

ADDENDA
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Agora ben, o problema medular que segue perdurando é o da identificación de Interamnium, e
non porque falten candidatos senón porque os candidatos con que contamos non dan o nivel no que
respecta ós restos romanos que debería ofrecer unha poboación que presume da condición de f lavia,
circunstancia á que, contrariamente, responde con certa brillantez, no seu caso, Bergidum (Cacabelos).
Certo que á hora de situar Interamnium, por distancia correspondería a Bembibre e por herdanza fun-
cional a Ventas de Albares, un quilómetro máis o sur. Sen embargo, a dificultade segue radicando en
que, ata agora, non foron aínda exhumados na contorna restos romanos de relevancia arqueolóxica
que puideran facer albiscar un núcleo urbano romano de certa relevancia, aínda que é certo que a
mesma dificultade seguirá existindo aínda sen admiti-la hipótese do cruzamento das dúas vías nesta
mansión común.

Concluíndo. Á hora de estructura-los camiños de época romana entre Bergidum e Asturica, e
sempre procurando non forza-los datos fornecidos polo Itinerario de Antonino, debemos ter en conta,
para a vía XX, tanto a toponimia medieval como o feito de non citarse Intermanium na descrición
que detalla o mencionado itinerario; para as outras dúas vías, as aliñacións de miliarios que se suce-
den, entre Cacabelos e Bembibre, posible primeiro tramo da vía XIX, e entre Bembibre e Astorga, por
Brañuelas, para o segundo, deixan poucas dúbidas ó respecto no que atinxe á vía XIX. O mesmo se
pode dicir, con respecto á via nova, da inscrición viaria e cilindros anepígrafes que se espallan entre
Toreno e Ventas de Albares (ara ós lares viais de Noceda e miliarios anepígrafes de San Justo de
Cabanillas, Cabanillas de San Justo e Quintana de Fuseros) para proseguir coa mesma tónica entre
Ventas de Albares e Astorga a través do Manzanal (miliarios exhumados por Lemaur, miliarios de San
Justo de Cabanillas e El Cristo de La Ribera, miliarios de San Martín de Montalegre, anepígrafe de
Brimeda e anepígrafe existente na entrada de Astorga, pouco antes do cuartel de artillería). Nesta hipó-
tese, en fin, conviría efectuar, no texto que precede, as oportunas rectificacións dos segundos tramos
das vías XVIII e XIX que, deste xeito, e a partir de Bembibre, terían que intercambiarse. 

II. A Via Nova na terra de Caldelas

Nun estudio anterior sobre esta mesma vía (Ferrer Sierra – Rodríguez Colmenero, “A Vía Nova”,
Larouco III) así como nas páxinas 356, 365 e 371 deste volume tomamos como traballo de referencia,
no que respecta ó percorrido desta calzada polas terras de Caldelas, a monografía de Alvarado e cola-
boradores, profusamente citada.

Unha revisión persoal do problema efectuada recentemente fíxonos variar de parecer, tanto no
que din en relación ó percorrido e lonxitude das millas deste tramo como á situación exacta da man-
sión de Praesidium.

Coincidimos con eles no tramo Xinzo da Costa – Covas, brillantemente establecido polos devan-
ditos autores, pero non a partir deste último lugar, xa que mentres Alvarado e colaboradores, co gallo
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de ir procurando un gradiente axeitado, alongan o percorrido por Nogueira e a banda meridional do
val, nós, seguindo a ruta marcada por algúns miliarios, conducímolo directamente por Vieira,
Leboreiro e Seoane Vello, torcendo, a cotío, por Folgoso, para chegar á Medorra, As Neves, San
Martiño do Burgo, Burgo, Vilamaior e Castrelos, ata o Alto de Cerdeira.

Precisamente, á beira da aldea de Castrelos, no topónimo chamado Castro, descubrimos recen-
temente un oppidum indíxena de certa envergadura, desdobrado posteriormente cara á ladeira nun
asentamento romano de grande importancia a xulgar polos vestixios que se atopan. Tentaremos, no
seu momento, situar aquí Praesidium, a controvertida mansión da vía atribuída a estas latitudes.

Despois, a nosa subida ata o Alto de Cerdeira realizaríase directamente por Castromao, volven-
do coincidir, na vertente do Bibei, coa ruta establecida polos devanditos tratadistas.

Deste xeito, o percorrido que existe entre Salientibus e Nemetobriga resulta algo máis curto, for-
necéndose posibilidades de poder asentar Praesidium nunha localización diferente da de Castro de San
Martiño do Burgo, insignificante no que se refire a vestixios, despois de que resultase, así mesmo invia-
ble, segundo os nosos cálculos, facelo no mal chamado Castro da Medorra.

Esa localización diferente, á cal nos referimos, podería coincidir, sen forzar nada, ou coas inme-
diacións da igrexa de Vilamaior, onde se detectaron vestixios romanos, ou co recentemente descuber-
to Castro de Castrelos, a relativa pouca distancia do Alto de Cerdeira. A primeira posibilidade pode-
ría ser factible se, tanto no tramo Salientibus – Praesidium como no de Praesidium – Nemetobriga, se
tomase como referencia a milla de 9 estadios (arredor de 1650 m), xa que de Xinzo da Costa ata
Vilamaior hai 30000 m e de Vilamaior a Quintá (Trives) 21000 m. Sumando esas dúas cantidades dá
un total de 51000 m, que, divididos entre o número de millas, 31, fornece a milla de 9 estadios (entre
1645 e 1666 m). Nembargantes, a localización na chaira dos devanditos vestixios romanos compaxí-
nase mal coa denominación de Praesidium, con que é alcumada a mansión, postulándose a existencia
dun castro co cal poida ser identificada. A atribución de Praesidium ó Castro de Castrelos conta ó
seu favor coa natureza defensiva do establecemento e a intensa densidade de vestixios romanos ó seu
pé pero, nese caso resulta imprescindible, como nos demais, compaxina-las distancias reais coa posi-
ción relativa das mansións. Para iso, só faría falta seguir aplicando ó tramo Salientibus – Praesidium a
milla de dez estadios (1800 m e pico) que se vén tomando como norma dende A Limia e darlle á que
mediaría entre Praesidium e Nemetobriga un valor de milla de 7,5 estadios (1390 m). E iso é posible
porque dende Xinzo da Costa (Salientibus) ata o Castro de Castrelos (Praesidium) contabilízanse, polo
noso trazado, 33000 m, que divididos por 18 millas que conta o Itinerario de Antonino entre ámba-
las mansións dan un valor de milla de 1800 m e pico. Por outra banda, dende Castrelos (Praesidium)
ata Nemetobriga (Quintá, en Trives) existen 18000 m, que divididos entre as 13 millas que marca o
Itinerario fornecen un cociente de case 1390, que coincide coa milla de sete estadios e medio. Temos,
polo tanto, que rexeita-la milla de oito estadios anteriormente por nós proposta para o tramo Xinzo
da Costa/Bibei (p. 366 deste volume).

Agora ben, a partir de Nemetobriga, e ata Asturica mesmo, á hora de realizar calquera medición
fará falta ter sempre en conta o miliario de Tito de Ponte Bibei, o cal sinala, máis ou menos in situ,

ADDENDA
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a milla 94 ab Asturica, e a localización de Bergidum, Cacabelos, a 50 millas de distancia con relación
á devandita capital, segundo expresa o Itinerario de Antonino. É con vistas nesta realidade que non
podemos situar Foro antes de Santo Estevo da Rúa, como xa no seu momento sinalamos, posto que
a distancia real que existe entre este punto e Bergidum a través da Serra da Enciña da Lastra é de apro-
ximadamente 57310 m, que divididos pola suma das dúas distancias intermansionais que median entre
eses dous puntos, 18 + 13 millas dan un cociente de 1848 m, equivalente á milla de valor máximo, a
de dez estadios. Solucionado este problema volvemos á determinación do valor da milla existente entre
Nemetobriga (Quintá) e Foro (S. Estevo da Rúa). Como en Ponte Bibei achábase fixa a milla 94, dende
este punto ata Foro existían 13 entre un total de 19. Agora ben, a distancia en metros é uns 19300,
que divididos entre 13 dan un valor de milla de 1480 m, 8 estadios, a chamada milla clásica. Para o
sector restante e inicial do traxecto, o existente entre Quintá (Nemetobriga) e Ponte Bibei, a distancia
máis aproximada é de 8400 m, que divididos polas 6 millas que faltan para completa-las 19, dan un
cociente de 1400 m, máis ou menos, a milla de sete estadios e medio empregada no tramo interman-
sional anterior e que se mantería durante o primeiro sector do seguinte. Que tal variabilidade de milla
dentro do mesmo tramo intermansional non é insólito demóstrao o comprendido entre Salaniana e
Aquis Originis, co emprego de dúas millas constatadas de lonxitude diferente.

Polo tanto, entre Salientibus e Bergidum seguiríase empregando, ata Praesidium, a milla de 10
estadios, a de 7 estadios e medio entre Praesidium e o curso do Bibei, a de 8 estadios xustos entre o
Bibei e Foro e, de novo, a de 10 estadios entre Foro e Bergidum.
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Addenda — Corpus de inscricións viarias

Características externas
Cilindro de granito de excelente calidade, alleo ó subs-

trato lítico da zona, chantado á beira da igrexa parroquial da
aldea e servindo de base a un poste de madeira no que se
apoia o tellado do soportal do templo. Atopábase embutido
verticalmente nunha amálgama de argamasa, da que sobre-
saía soamente uns 15 cm. Foi atopado por Santiago Ferrer
e E. Loewinshon durante unha visita recentemente efectua-
da a este lugar. Decidiuse removelo, en breve, da súa actual
localización para ser depositado no interior da igrexa.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O encabezamento da fórmula difire dos utilizados nou-

tros miliarios de Magnencio atopados no noroeste peninsu-
lar, xa que en ningún se emprega o epíteto Flavio e nin
sequera fortísimo. Pola contra, parece prescindir do cualifi-
cativo Magnus ou Maximus, que se detecta na maioría dos
outros exemplares.

Por outra parte, tanto o tamaño como a fórmula epigráfi-
ca inclínannos a pensar que o exemplar atopado en
Culebros (n.º 518), uns quilómetros antes deste mesmo
camiño, podería ser do mesmo emperador, xa que achega
erros semellantes ó incluír sílabas alleas dentro de palabras
certamente coñecidas, segundo pode comprobarse. Non
cabe dúbida de que neste caso se trata de miliarios mera-
mente propagandísticos que Magnencio mandaría erixir
para afirma-la súa revolta fronte ó emperador lexítimo,
Constancio II. 

Interpretación

a: 50 cm. Ø: 25 cm.  l: 3>6 cm.

D(omino) [n(ostro) imp(eratori)]
Fl(avio) Magn[entio]

novilissi
mo et forti
ssimo ca
e{ni}sari

Dedicado ó noso señor o emperador Flavio Magnencio nobilísimo
e fortísimo césar.

675. Magnencio
(Otero del Escarpizo, León)

III. Últimos miliarios aparecidos
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Características externas
Posible fragmento de miliario aparecido na pequena

aldea de Leboreiro, Vilariño Frío, na vella rúa travesa por
onde discorría algún día o camiño real e ó lado dereito da
rúa, rumbo ó leste e á beira da entrada dunha vivenda.
Consiste nun cilindro granítico de mediana calidade esca-
vado para pía nun dos seus extremos. No outro advírtense
tamén esmoucas sobre un orixinal ben executado.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
De ser miliario, confirmaría o paso por aquí da via nova,

que chegaría procedente de Vigueira e, despois de pasa-lo
Mao, subiría, ensiscada, a costa da ribeira dereita do río ata
a aldea de Leboreiro. Ó lado sur da poboación existe un
castro con importantes ruínas.

a: 55 cm. Ø: 45 cm.

676. Anepígrafe
(Leboreiro, Vilariño Frío, Ourense)

Características externas
Columna dun metro de altura por 0,35 de diámetro divi-

dida en dúas metades situadas, próxima unha á outra, no
muro exterior e portal do patio, respectivamente, de dúas
vivendas contiguas da aldea de Leboreiro localizadas á
beira e ó comezo da pista que comunica esta poboación
coa de Retorta. Granito de mediana calidade e vestixios de
tocón na base dunha das partes.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Non estamos totalmente seguros de que se trate dun

miliario, pero paréceo. Co anterior, viría a xustifica-lo perco-
rrido da vía polo trazado que lle estamos atribuíndo.

a: 100 cm. Ø: 35 cm.

677. Anepígrafe
(Leboreiro, Vilariño Frío, Ourense)
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Características externas
Pequeno cilindro de granito de 0,50 m de altura por 0,45

de diámetro existente no patio dunha casa próxima á igrexa
e situada na marxe esquerda da rúa que se desvía a SW,
cara ó centro da localidade. Granito de boa calidade coa
superficie bastante alterada.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
Como moitos dos seus compañeiros anepígrafes ofrece

dúbidas sobre a súa natureza miliaria. Sen embargo, o
trazado seguro da via nova a través desta aldea converte
en moi probable a devandita posibilidade.

Addenda — Corpus de inscricións viarias

678.  Anepígrafe
(Vilamaior, Castro Caldelas, Ourense)

Características externas
Miliario de xisto louseño embutido na parede exterior da

casa de don Isaac Gabriel Estevez, situada á beira da
antiga vía. 

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O anterior achado dun miliario con epígrafe (n.º 489)

nesta mesma aldea corrobora, dalgún xeito, a natureza
viaria da presente columna, que, ó formar parte da parede
dunha vivenda, non sabemos se posúe ou non epígrafe.

a: 185 cm. Ø: 35 cm.

679. Anepígrafe
(Castromao, S. Xoán de Río, Ourense)
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Características externas
Atopámolo nós nas inmediacións da capela de San

Bartolomeu, facendo de gardaesquinas da casa do Sr.
Castro. Parte inferior dun miliario, con tocón ben visible.
Cilindro de bo granito que, sen embargo, non posúe vesti-
xios de letras debido a que corresponde á parte inferior do
monumento.

Bibliografía
Inédito.

Anotacións
O achado deste miliario vén a corrobora-lo que xa supo-

ñiamos: a entrada do ramal sur da vía XVII pola ponte das
termas, que dá acceso ó decumano máximo da cidade.

a: 95 cm. Ø: 50 cm.

680. Anepígrafe
(Casas dos Montes, Chaves)

Características externas
Achase situado á beira do camiño antigo que sae de

Agrochao para Lamalonga, no lugar de Amoreira. Cilindro
granítico de excelente calidade de cor castaña. O fragmento
fai de soporte a unha cruz de ferro posta alí non hai moito
tempo. Anteriormente parece que serviu para peso de lagar.

Bibliografía
T. Maçiel e M.J. Maçiel, “Novos miliarios da vía XVII na

comarca de Mirandela-Vinhais”. Larouco 4 (en prensa).

Anotacións
O cilindro procede das inmediacións da aldea dun lugar

que non pode determinarse con exactitude, posiblemente
do mesmo que lle sería atribuíble ó do número seguinte.

a: 60 cm. Ø: 60 cm.

681. Anepígrafe 
(Agrochao, Vinhais)
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Características externas
Peso de lagar de 60 cm de diámetro e 62 de altura, coa

metade superior labrada en forma de cono truncado e a
inferior de cilindro perfecto, polo cal sospeitamos que se
trata dun fragmento de miliario. Procedería do mesmo lugar
có anterior.

Bibliografía
T. Maçiel e M.J. Maçiel, “Novos miliarios da vía XVII na

comarca de Mirandela-Vinhais”. Larouco 4 (en prensa).

Anotacións
Nas veciñanzas de Agrochao, lado leste, existen topó-

nimos que fan relación a miliarios asociados, tales como
Alto dos Malhões a cincocentos metros.

682. Anepígrafe
(Agrochao, Vinhais)

Características externas
Atópase fincado actualmente xunto á estrada, na saída

de Lamalonga para Bragança xunto a unha propiedade do
señor José Augusto Honrado, quen o trouxo desde outro
lugar, posiblemente non afastado do presente. É de granito
de boa calidade con profundas fendas e esmoucas practi-
cadas na parte superior e nun dos laterais.

Bibliografía
T. Maçiel e M.J. Maçiel, “Novos miliarios da vía XVII na

comarca de Mirandela-Vinhais”. Larouco 4 (en prensa).

Anotacións
Nun principio cremos que se trataba dun miliario anepí-

grafe, que moitos autores sitúan en Lamalonga e que actua-
lemente se acha extraviado (nº  ). Nembargantes as carac-
terísticas do presente non coinciden coas daquel.

a: 215 cm. Ø: 50 cm.

683. Anepígrafe
(Lamalonga, Macedo de Cavaleiros)
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Características externas
Foi atopado polos irmáns Dres. Maçiel á beira da estra-

da, na aldea de Ferradosa, aínda que o propietario mani-
festou que foran traídos da Bouça, dous quilómetros antes
deste lugar. Cilindro con sinais de ter sido reaproveitado
para peso de lagar, de granito de boa calidade, que no seu
tempo formaría parte dun gran cilindro.

Bibliografía
T. Maçiel e M.J. Maçiel, “Novos miliarios da vía XVII na

comarca de Mirandela-Vinhais”. Larouco 4 (en prensa).

Interpretación

Anotacións
A aparición deste novo cilindro con milla expresa confir-

maría a situación da mansión de Pinetum no Cabeço,
Valdetelhas. Nembargantes a circunstancia de non ter apa-
recido in situ prívanos de saber se Pinetum estaba exacta-
mente na milla XXII, como xa sospeitamos ó face-lo estudio
xeral, ou na milla XX, como afirma o Itinerario de Antonino
e, en teoría, parece suxeri-lo presente achado. De tódolos
xeitos, a proximidade a Pinetum, tanto deste miliario, como
do de Valdetelhas, dedicado ó mesmo emperador, impíde-
nos determinar cal procede exactamente dos arredores da
mansión, posto que os dous non poden ser da mesma milla,
como é obvio.

a: 78 cm. Ø: 54 cm.  l:  8 cm.

...<c>u[rante] Q(uinto) De[cio]
le[g(ato)] augg(ustorum) pr(o) [pr(aetore) c(larissimo) v(iro)]

(ab) A(quis) [Fl(avis)] m(ilia) p(assuum) XXII

...Sendo responsable o esclarecido varón Quinto Decio, legado
propretor dos augustos. Milla vintedous desde Aquae Flaviae.

684. Maximino e Máximo
(Bouça, Mirandela)
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685. Anepígrafe
(San Martín de Montalegre, León)

Características externas
Fragmento de cilindro granítico de boa calidade, reapa-

recido recentemente baixo as ruínas do altar da basílica de
San Martín de Montalegre, nas inmediacións de Torre
(León). Permanece no mesmo lugar. Posúe inscrición cristiá
de datación medieval, con letras de 7 cm, e fendedura
rectangular para depósito de reliquias.

Bibliografía
Gómez Moreno, Catálogo León…, 87, falando dunha ins-

crición cristiá que loce o miliario e que non atina a interpretar.

Interpretación
A única inscrición parcialmente interpretable, despois de

ímprobos esforzos, é cristiá, de época medieval e fai alu-
sión posiblemente ós santos patróns do templo ós que esta-
ría consagrada: Santísimo Redentor, Santa María e San
Martiño.

S. . . T. REDEM[P]TO[RI]S R

S (AN)C(TA)E MARI(A)E 

S(AN)C(T)I   MARTIN[I]

…PIT….

No extremo contrario advírtense sinais de letras que pui-
deran relacionarse, dalgún xeito, coa primitiva inscrición
miliaria, pero non é posible interpretar nada coherente.

Anotacións
Posto que Gómez Moreno menciona expresamente este

cilindro e mailo que se atopa fincado actualmente no xardín
público de Montalegre, tamén carrexado hai pouco tempo,
como procedentes do interior da igrexa á que nos estamos
referindo, cómpre dar explicacións do que actualmente se
atopa na fonte da aldea (n.º 234), confundido polos autores
que seguiron a Gómez Moreno co recentemente descu-
berto coa inscrición cristiá. Trataríase dun cilindro de pare-
cida procedencia, a xulgar pola milla XXI que manifesta no
texto, que sería trasladado á devandita poboación en data
inmemorial.

Examinando con detemento o cilindro que nos ocupa,
dedúcese que, trala súa función como miliario, foi aprovei-
tado para cartela da dedicatoria de consagración e, máis
tarde, para soporte do altar maior e caixa das preceptivas
reliquias, para o cal non houbo máis remedio que destruír
parcialmente a inscrición medieval.

a: 103 cm. Ø: 57 cm.
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686. Emperador descoñecido
(Calzadilla de Tera, León)

Características externas
Foi Loewinshon quen previamente nos advertiu da

posible existencia dun miliario neste lugar sen poder
precisar máis. Sen embargo, á hora de pretender localizalo,
os nosos intentos resultaron, en principio, vans. Pero a
nosa boa sorte quixo que fosemos preguntarlle á persoa
que resultou se-lo seu propietario, don Tomás del Amo,
quen, ante a nosa demanda de información e tras declarar
que non coñecía ningún cilindro das características coas
que o describiamos, nos dixo que el mesmo e mailo seu pai
encontraran na década dos anos corenta da pasada
centuria, na Facera las Eras, a uns douscentos metros ó
sudoeste da aldea, e xunto con outros elementos líticos
pertencentes a diversos enterramentos, unha pedra alon-

gada duns dous metros, que servira de banco para sentar,
ata hai dous ou tres anos, cabo da entrada ó domicilio
dunha cuñada súa, pero que actualmente estaba tirada
nunha eira próxima. Efectivamente, así puidemos compro-
balo, confirmando a súa natureza miliaria.

O cilindro está modelado sobre un bloque de arenita con
grosas incrustacións de cuarcita, que no lugar lle chaman
“piedra mansa”. Aparece apuntado por un dos extremos,
sen dúbida para adaptalo a outro uso, se non é para incrus-
talo sobre una pena furada ou base similar. Albíscanse
vestixios de letras no lado que se mantén ó descuberto; no
oposto non o sabemos aínda.

Bibliografía
Inédito.

Interpretación
Distínguense soamente un n e algún o, posto que a

superficie está moi erosionada, entre outros factores pola
acción secular do arado.

Anotacións
O feito de que se encontrase nunha necrópole amosa

case ás claras a súa reutilización e relativo desprazamento
desde a súa localización orixinaria. Sen embargo, a ausen-
cia de baleirado para sepulcro suxire tamén que podería
acharse máis ou menos in situ. Conviría realizar ulteriores
investigacións en relación cos dous ramais da vía XVII, que
cremos que confluían en Calzadilla á hora de cruza-lo Tera
pola ponte de estacas de troncos que aínda se conservan.

a: 200 cm. Ø: 40 cm.
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Addenda — Corpus de inscricións viarias

Características externas
Ara de granito de grao groso con incrustacións de  cuar-

citas nalgúns sectores, de pequenas dimensións, aparecida
recentemente na cidade de Braga durante a abertura do
túnel entre a Avenida Central e o Campo da Vinha. Posúe

foculus en resalte entre acroterios ben marcados e frontón
triangular da parte anterior aínda conservado.

Bibliografía
Martins, M. Bracara Augusta. Cidade Romana. Braga,

2000, p. 40.

Interpretación

Anotacións
Sorprende a lectura larivis por laribus da primeira liña,

que, de non existir ese i final que se albisca, podería
pensarse na concentración nunha soa letra, o v, do valor
consonántico e vocálico simultáneo que esta posúe.

A atribución deste epígrafe á saída da Vía XVIII resulta
problemática.

687. Ara ós Lares Viais
(Braga)

Larivis.
Vialibu[s.

s]acru.    :
m Iul[i]u[s].          :

Satu[r]n(inus).    .
[a(nimo)] l(ibens) v(otum) [s(olvit)]

Xulio Saturnino realizou o seu voto, de boa vontade, ós Lares Viais. 
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Fig. 2. O contexto xeográfico-histórico
da rexión á chegada dos romanos.



Fig. 19. Percorrido gráfico das dúas
viae per loca maritima.



Fig. 22. O epicentro viario flaviense e
as súas rutas de comunicación.



Fig. 23. O epicentro viario lucense
e a súa rede de camiños.



CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA

SECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO

C O L E C C I Ó N G R A N  F O R M A T O

9 788495 415875

ISBN 84-95415-87-9


