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Bloque 5.
Época Romana.
 Introducción.
Coa Época Romana en Ga lic ia entramos no período históric o, é dic ir, agora termos doc umentos escritos feitos polos nosos paisanos, pero feitos nunha
lingua allea.
Cando os romanos invadiron o noso país a poboac ión atopábase no apoxeo do mundo dos castros, durante o episodio romano a me irande parte da
poboac ión da nosa terra era nativa e s eguiu vivindo
nos castros ate comezos da Idade Media.
A re sposta á conquista non foi igua l en tódolos lugares nin en tódolos pobos. Tampouc o a presencia do invasor espallouse dun modo s imila r por
todo o territorio., as áreas máis meridionais e orientas foron as máis permeables, alí desenvolveron en
maior extensión o progra ma de c onquista. As elites
soc iais dos castros destas áreas foron as máis c olaborac ionistas c o invasor, ac ulturándose rapidamente,
enriquec éndose baixo a protecc ión dos romanos, e
tratándose de inc orporar a súa estructura s ociopolític a.
A exis tenc ia de textos latinos que conteñen
anac os da nosa Historia non debe produc ir a falsa
impresión da súa verac idade; son textos ó servic io do
poder, propagandístic os e mal intenc ionados, que
dan unha visión moi partic ular dos feitos; moitas veces non vividos e sempre pe neirados pola óptic a do
narrador, me mbro da Estado invasor.

ma iores benefic ios, este descontrol posibilitou c os nativos se libraran das imposic ións romanas e se
produc ira un rexurdime nto do mundo ga laic o. A partires do ano 409 d.C. c hegan a Ga lic ia os pobos
xermanos, vándalos primeiro, e s uevos despois, vanse asentando na áreas máis meridionais, espec ialmente arredor de Braga, no ano 411 d.C. asístese a un reparto dos territorios peninsula res entre
os pobos xermánicos, coa anuenc ia de Roma.

Castro de Vixil
Expedición de Xullo César
Guerras Cántabras
Xesús de Xudea. Comezo da Era Cristiá
Castro de A Graña
Pacto de Hospitalidade de O Courel
Vía Nova (XVIII) Astorga-Braga

 Primeiros contactos.

Campamento Romamo de Cidadela

O noso pa ís atópase no c amiño entre dúas grandes áreas c ulturais de f ina is da Idade do Bronc e,
a mediterránea e maila atlántic a; os contactos comerciais entre elas eran numerosos, do que da testemuña a arqueoloxía pola aparic ión de restos púnic os e gregos e tamén doutros obxectos proc edentes das áreas atlánticas e interiores de Europa. Os romanos atraídos polas lendas que falaba n das
grandes riquezas ca nosa terra atesouraba en metais prec iosos, lánzanse á proc ura deste botín unha
vez derrotados os seus c ompetidores comerc iais nas Se gundas Guerras Púnicas (146 a.C.), utilizando as rutas c omerciais abertas polo púnic os irían interc ambiando os seus productos cos nosos paisanos, despois desta fase comercial dará c omezo a colonizac ión do Noroeste.

Castro de Santa Tegra

Murallas de Lugo
Adro Vello
Castro de Viladonga
Gallaecia Provincia Romana

A s prime iras c rónicas que aluden ó noso territorio débense a Rufo Festo Avieno, foi quen c ompuxo, a finais do século IV d.C., un poema en latín onde describe a península ibé ric a baseándose unha
desc rición feita por un grego mil anos antes. Avieno di c a Península Ibérica (Ofiusa) antes c hamouse
Oestrimnida por estares habitada polos Oestrímnios, estes foron escorrentados por multitudes de serpes (os Saefes) que desprazaron ós anteriores habitantes da nosa terra. O texto de Avieno ten unha
carga mitolóxic a moi importante que pouc o aporta ó c oñec emento dos pobos no noroeste.

Castro de Vigo
Constantino convértese ó Cristianismo
Noville
Campamento Romamo de Cidadela
Roma é atacada plos bárbaros
Chegada dos Suevos

Castro de Viladonga
Caída do Imperio Romano

Cronoloxía do Bloqu e 5
25 a.C. — 411 d.C.
A nosa ter ra i ntégras e durante catrocentos anos na
órbita de Roma.

O xeógrafo grec orromano Estrabón (63 a.C. – 24 d.C.), inspirándose nos traballos de Posidonio
(morto no 51 a.C.), nos doutros autores e dalgunhas testemuñas, enumera feitos illados sobre pobos
con diferentes c ostumes que habitaban un imprec iso espacio entre o río Texo e os Perineos, dos seus
esc ritos non podemos entresacar feitos relacionados particularmente c os pobos galaic os, menciona c aracterístic as comúns a tódalas soc iedades prerromanas da área.
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Dende o punto de vista polític o á República
é substituída por un novo réxime polític o c reado por
Octavio Augusto -o Imperio- que c on algunhas variac ións administrativas, mantense dende o ano 27
a.C. ate finais do séc ulo IV ; o poder c onc éntrase no
emperador que adquire os títulos de Imperator (poder militar), Princ eps (poder polític o) e Pontifex
Maximus (poder relixioso), acaparando os tres poderes fundame ntais desta soc iedade; mantéñense algunhas instituc ións republic anas c omo o Senado, pero valeiras de poder.
A caída do Impe rio Romano obedece a diversas caus as, a partires do 235 d.C. comeza unha fase
de dec live cun baleiro de goberno que provoc ará
unha profunda crise polític a e un c lima de inseguridade soc ial, aprove itándose desto o Imperio é atac ado por oriente polos persas, no río Danubio polo godos e no río Rin por unha c onfederac ión de pobos
xerma nos. Economicamente Roma c arec e de toda
planif ic ac ión, o custo dun exérc ito cada vez maior e
dunha administración ineficaz producen alzas nos impostos e a c ons eguinte inf lac ión. A vida urbana decrec e de xeito notorio, pois nos seus habitantes é onde se c eba a presión fisc al, nesta s ituac ión proliferan
os centros rurais, cada vez máis autónomos. Nesta
situac ión o c ontrol polític o-militar dos dominadores
dec ae no noso país, as elites administrativas rifan por
converte-lo poder públic o en persoal para asegura rse

(c) Mus eo de Prehisto ria e Arqueolo xí a de Vilalba, 200 7, I.B.S.N. 978-84-88385-15-4

A Coruña
Oviedo
Lugo
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Santiago

Pontevedra
Ourense

Astorga

Augusto
25 a.C. — 411 d.C.
Gaius Iulius Caesar Octavianus, (63 a.C. — 14 d.C.) , foi
nomeado herd eir o p ol o s eu tí o avó, Xull o Cés ar; á s úa
morte constitúes e o S egund o Triunvirato (43 a.C. - 36
a.C.) xunto con Marco Antoni o e Mar co Emili o L épido,
repártens e os s territori os roma nos e s ecues tran o p oder
do p ob o, tras unha guerra civil Octavio, procla mado
Augusto, i ns taura o Princi pado ( 27 a.C.) , sentand o así as
bas es do Imperi o. Aug usto ma ntiv o ex ter na mente as ins tituci óns republicanas, per o en realid ade gobernou
como un dictador má is d e 40 años , nese p erí odo Roma
tivo un temp o de paz (Pax Romana ) e prosp erida de.
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Viana do
Castelo

1 Xuño Bruto 137 a.C.
2 Xullo César 60-61 a.C.
Bragança
3 Publio Carisio 26 a.C.

1
Primeiras incursións

Os primeiros contactos comer ci ais con Roma establécens e cand o s ae venced ora da s 2 Guerras Púnica s e senta a súa hexemonía no Medi terrá neo occid ental, unha vez derrotados os púnicos , os romanos expandi ra nse pol o interi or de Hisp ania e
empr egarán as rutas dos comer ciantes púni cos para comer cia r coa nosa terra. S eguidamente, antes da invasi ón mili tar, s ucédens e unha seri e d e salvaxes incursi óns militares e expedi ci óns de rapina.
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A prime ira expedición militar roma na no solar gala ic o tivo lugar ó remate das guerras entre
romanos e os lusitanos ó mando de Viriato, no ano 137 a.C., o proc ónsul da Provinc ia Hispania Ulterior, Décimo Xunio Bruto, que ascende dende o río T exo polo interior da actual Portugal ate o río
Limia, para c ontinuar polo Miño ate c hegar á costa Atlántica, unha vez alí retornará cara ó Sur. As
tropas de Bruto, segundo a c rónic a de Paulo Oros io, darían morte a c ase 50.000 ga laic os, xenoc idio
polo que foi recibido en Roma c on honores, e coñec ido por esa fazaña co alc ume de Gallaic us.

para c onquistar Bergidum (Castro Ventosa, Cacabelos,
León) e a área asturiana; mentres que Cayo Antis io Vetus lidera a terc eira c olumna, c on base de Brac ara
(Braga, Portugal), que se despregaría cara ó Noroeste
para protexer a área occ idental das operacións. A resistencia do Monte Medulio, e o suicidio dos seus habitantes logo do asedio, sería o epílogo das guerras c ántabras. A partires da victoria do invasor c omeza a dominac ión militar e a integrac ión dos territorios de Galic ia no Impe rio Romano.

Cara ós anos 96-94 a.C. ten lugar a expedic ión de Publio Licinio Craso, este diríxese ás costas
galegas na procura das Cassitérides (Odourado da antigüidade) deixando c onstanc ia da escasa potencia dos filóns de estaño e do c arácter pac ífico das xentes. Co comerc io levado a cabo nesta expedición
Craso ac ada unha gran fortuna, deixando es tablec ida unha re lac ión c omerc ial entre o Noroeste e os
romanos que se evidenc ia pola pres enc ia de materia is itálic os nalgúns c astros costeiros da época.
A seguinte expedic ión é dirixida por Caio Xullo César entre os anos 60 e 61 a.C., cualific ada
por a lgúns como unha autentica razzia. César tiña moitas débedas e marc ha de Roma para alonxarse
dos seus ac redores, ven a His pania c un cargo administrativo coa idea de enriquec erse; infrinxe unha
serie de vexac ións os lusitanos para que estes se revolvesen e puide ra facerlles a guerra, tras unhas
batallas os lusitanos refúxianse nunha illa e César os ataca por mar, logo aproveitará a esc uadra para
enc amiñarse cara ó Norte na proc ura das Cassitérides. Diríxese c ara ó Golfo Artabro (rías de A Coruña, Ferrol, Ares e Betanzos), tomando a c idade de Brigantium (A Coruña), no seu periplo saquea poboac ións e incautase de grandes riquezas para c hegar a Roma e gaña r, no ano 59 a.C., o c onsulado,
esteo para a instauración do réxime dictatorial.
Será ó remate das Guerras Cántabras cando o Noroeste hispano pase a ser dominado polos
romanos, Augusto ten dous obxectivos para con esta rexión, por unha ba nda expandir c ara o Oeste o
seu dominio, e pola outra someter definitivamente ós pobos do Norte que lle c ausaban grandes prexuíz os ás poboac ións roma nizadas da Meseta c os seus c onstantes ataques; tras estes obxectivos políticos tamén albe rgaba o afán de explotalas riquezas en minerais destas zonas. A s c rónic as en relac ión
coas guerras que c ántabros e astures libraron c on roma son moi c onfusas e, en certa medida c ontradic torias. As loitas desenvolvéronse entre o ano 29 e o 19 a.C., as táctic as guerrilleiras dos pobos no
Norte eran moi efectivas nas montañas e serras que eran espec ialmente abondosas na área, os romanos para c ombatelos distribúen o e xérc ito en tres c olumnas, unha comandada por Augusto parte de
Segisama (S asamón, Burgos) c ontra a c idade de Arac ilum (A radillo, Cantabria), para atac ar dende aí
ós nativos refuxiados no Monte Vindio, c omo pas o previo á dominac ión da área cántabra; unha segunda c olumna ás ordes de Publio Carisio que utiliza c omo bas e Asturica (Astorga, León) diríxese ó Oeste
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Cara o remate do séc ulo I d.C. algúns c astros
ac adan o seu apoxeo urbanístic o, mentres noutros doc uméntanse certos s íntomas de dec adenc ia e abandono. Esta heteroxeneida de do mundo c astrexo será importante á hora de refle xiona r enc ol dos diferentes grados de ac ulturac ión da poboac ión nativa fronte
ó invasor. Dos acantonamentos milita res e de grandes poboacións nativas xurdirán as c idades que
serán as sedes das novas instituc ións, ó seu c arón promóvese a creac ión doutros núc leos urbanos que
van s ervir de ponte entre as c idades e as poboac ións preexistentes, ó tempo que se impuls ará a c reac ión de novas poboac ións como as aldeas e as vilas .
O mundo dos c astros, moi atomiz ado e diversific ado xeograficamente, non respondeu de igua l
xeito á ac ulturac ión; as áreas mais meridiona is e as c osteiras foron, en xeral, máis permeables cas do
interior, agás naquelas zonas onde Roma centrou as actividades mineiras e comerc iais. O resultado da
implantac ión do modelo socio-polític o do invas or foi desigual nas diferentes áreas de Galic ia, apartándose c laramente do mode lo establec ido na Meseta.

A conquista romana non supuxo o abandono dos castros, nin o traslado da poboac ión dos
outeiros ás c hairas; este mandato de Augusto tivo escaso eco no noso país. O poboamento c astrexo
continuou baixo a dominac ión, e perviviu logo que marc haran os romanos. Non cabe dúbida que nos
castros viviu a me irande parte da poboación da Época Romana na nosa terra. A orga nizac ión s oc ial e
territoria l nativa foi, nunha prime ira fase, utilizada para a integrac ión, adaptándoa ós intereses dos
ac abados de c hegar, nunha segunda fase os efectivos de inmigrantes xunto coas elites colaboracionistas dos castros van dando paso ás novas maneiras, xa plena mente romanas, alo menos exteriormente.
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Tessera Hospitalis
Pactos de Hospitalidad e i nscri tos en táboas ou figuras de bronce que gozaban de cer ta tradi ci ón nas
áreas meridionais e interi ores de Hi spania, non no nos o país pois non tiñamos es cri tura. Na Táboa de Ca rbedo ( O Courel), datada no a no 28 d.C., unha famil ia do grupo dos Ai oba igiaeco, establ ece un p acto
de hospi ta lidade e clientela cos Loug eis , d o castel lum de Toletum.

Para afianza-la conquis ta, logo da invasión militar, os romanos instauraron as súas propias formas de
goberno, asentaron membros da súa administrac ión e
conc itaron apoios de membros da poboac ión nativa, espec ialme nte as elites dos castros. Para a oc upac ión do
territorio e mpregan os c amiños existentes e as vías naturais de c omunic ación utiliz adas nas operac ións militares e para a penetrac ión de novos produc tos.

Dentro do proc eso de integrac ión subscríbense os chamados Pactos de Hospitalidade, doc umentos comúns en varias áreas da Hispania onde gozaban de certa tradic ión; neles establécense
unha especie de tratado de amizade entre dous poboac ións nativas ou entre unha nativa e os romanos.
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 Dominación e Resistencia.

A organización administrativa romana asentábase, fundamentalmente, nas cidades e nas
provinc ias. As c idades, con certo grado de autonomía, constituían o e ixe fundamental da v ida polític a
e económic a; as provinc ias eran mandadas por un gobernador que exercía o poder de Roma e era o
enc argado de facer c umprir as súas leis. Esta organiz ac ión dos territorios c onquistados foi nec esaria
para fac ilitalo seu control e explotac ión.

Río Do
uro

Movemento de tropas romana s
Acantonamentos romanos
Poboa cións

A área do noroeste peninsula r que coinc ide c oa actual Galic ia non tivo esta denominac ión ate
tempo despois da c hegada dos invasores, eles dividen o territorio e provincia s que ó longo do tempo
cambian de denominac ión e de extensión. A Península Ibéric a (Hispania) estaba dividida nun primeiro
momento en dúas provinc ias Hispania Citerior e Ulterior, Augusto cara ó ano 27 a.C. divide a Ulterior
en dúas provinc ias (Baetica e Lusitania), posteriormente a fina is do séc ulo III d.C. nac e a provincia
Ga llaec ia; habitada polos callaec i, nome do primeiro pobo coñec ido polos romanos ó Norte da Lusitania, ou da interpretac ión ou traducc ión que fixeron del.

As Guerras Cántabras
O final das Guerras Cántabras supón a d efi nitiva instalaci ón das tropas r omanas en Hispania, a resi stencia ca ra ó invasor s eguiría en al gúns focos de menor magnitud e. Ó remate destas guerras ten lugar a traxedia do Monte Meduli o, ond e os nativ os
asediados optan p or un sui ci dio col ecti vo antes que d eixarse capturar e es cravi zar. A s ituaci ón deste monte é moi contr ov ertida, a menci ón máis precisa sobre a s úa situaci ón faina Paulo Oros io 500 anos d espois: “Med ulium monten Minio Flumini inminenten (o Monte Meduli o érgues e na beira do rí o Mi nio)”; A confus ión que naquel es temp os existía entr e a denominaci ón d os
ríos fainos p ensar que aludían ó Dour o e co monte estaría nas zonas monta ñosas da Cordi llei ra Cantá bri ca, entr e os rí os Esla e
Pisuerga área ond e se teñen d ocumentado a maioría dos episodios destas g uerras.
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Esquema dunha vía

R. D ouro

Desp oís das Guerras Cánta bra s inclúes e o
noso territori o na Hispania Citerior, agora
chamada Tarraconensis. Posteri ormente, Di ocleci ano (298-305 d.C.) , crea a pr ovincia Gallaecia; si nalá ndolle uns límites moi extensos,
dend e o Sis tema Ibéri co ate o Atlánti co, e do
Dour o ó cantábrico.

rede de c amiños ou vía s que uniría
capitais dos conventos xurídic os e
artic ularía o territorio. Melloraron
os camiños anteriores e c onstruíron outros de novo trazado, as vías
principa is estaban pavimentadas, e
tiñan xeralme nte un anc ho de c inco metros, as sec undarias serían
de terra e máis estreitas. Para conec tar dous lugares tentaban ma rcar unha liña recta para facer máis
curto o traxec to, c urvándose para
salvar grandes desniveis .

Navia
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27 a.C.
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Conventos X urídicos
Son unidad es nas que se dividían a s provincias , a súas divisións xeográficas es tab lécens e en funci ón das fontes literarias , es pecialmente epigráficas , nas que se r eflicten a lus ións ós nomes d as comunidades anti gas (castellum ou populus ) e a súa rel ación cos diferentes conventos.

As provinc ias estaban divididas en conve ntos xurídicos, entendidos como estructuras de
demarc ac ión territoria l que posúen unha c apital administrativa para exerc elo c ontrol polític o-militar na
súa área de influenc ia. O noroeste peninsular estaba c omprendido en tres conventos: Lucense, Brac arense e Asturic ense, c on capitais en Lugo, Braga e Astorga. Os seus límites son c ontrovertidos, pero
parec en apuntar á existenc ia dalgunha organizac ión anterior, as poboac ións de cada c onvento manteñen uns aires c ulturais c omúns c os diferenc ian dos outros.

A cons tr ucci ón ideal dunha vía contempla vari as cap as e elementos : Pri meir o
col ocába se un l ei to d e croi os (s ta tumen) de as ento e d renaxe, enriba del unha
capa de gri xo compactado e mes turado con argama sa (rud us) , logo col oca ba n unha capa de grixo máis miúdo mesturado tamén con argamasa e moi
compa ctad o (nucleus) que serviría de as ento d a parte sup eri or, do p avimento,
configurad o p or lastr óns (summa crusta ou s umma dorsum) . As marxes da calzada p odían es ta r delimi tadas por unhas laxes col ocadas de canto (umbones)
como p equenos beirís e ter beirarrúa s (crepid ines) xeralmente sen pavi mentar.
Cada 1.500 pasos colocáb ans e os miliarios, semellantes ós postes quil ométri cos
actuai s.

 Obras Públicas.

Durante o proceso de conquista os romanos valéronse dos
camiños, pontes e outras obras
viarias para o despregue dos seus
exérc itos, pronto deseñarían unha
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O trazado da s vías princ ipais está desc rito no “Itinera rio de
Antonino”, realizado a c omezos do
séc ulo III d.C., nel menc iónanse
tres vías en Galicia que unían Braga c on Astorga por diferentes lugares: A V ía XVIII, a V ía Nova (pola
provinc ia de Ourense); a V ía XIX
(por Lugo); e a Vía XX (pola c osta
de Coruña).

XX

VÍA XIX

V ÍA XIX - X X

As obras públic as son instrumentos do Estado, a súa construcc ión era de vital importancia
para o es pallamento do novo poder
e para o control dos pobos sometidos. As vías marítimas e terrestres
eran canles de interc ambio de productos, pero tamén eran utilizadas
para a impla ntac ión da nova cultura e para cos exérc itos puidesen
apagar c on má is prontitude c alquera c onflicto ou resistenc ia. A construcc ión de edific ios públic os obedec ía a unha dobre vontade, por
unha banda da r c abida ás novas
sedes administrativas, pero pola
outra establec er un goberno alleo
con institucións alleas, onde a
magnific enc ia dos edific ios administrativos formaba parte do aparato propagandístic o.
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Ó c arón das vías situábanse
unha s erie de elementos e instalacións comple me ntarias para facer
máis doada a viaxe. Os m iliarios,
semellantes ós postes quilométricos actuais, ofrec ían informac ión
ós viaxeiros das distanc ias entre as
distintas poboac ións, pero tamén
eran monumentos honoríf ic os que
rec ollían os títulos do emperador.
Ó longo das vías situábanse unha
serie de pousadas, mansións
(mansio viarvm), c readas para o
descanso dos viaxeiros, onde se
podían me rc ar víveres e c ambia-los
anima is de tiro por outros fresc os,
estaban s eparadas pola distancia
que se podía percorrer nunha xornada. As pontes eran as obras
máis sobranc eiras da c omunic ac ión
viaria, as de madeira exec utadas
polos nativos son substituídas por
outras de pedra c onstruídas c on
arc os, estructuras moi sólidas que
perduraron ó longo do tempo.

-X
X

I

Campamento romano de Cidadela
Trazado das vías no Noroeste
A Vía XVIII, entraba a Galicia por Portela d o Home, cruzaba a Limia en direcci ón ó Alto da Cerdeira para chegar á conca do Sil, dend e aí cara Valdeorras,
entrando en L eón p ola S erra da Enciña da Lastra. A Vía XIX cr uzaba o Miño en
Tui subía cara a Pa drón, dend e aí á zona comp ostelán, pa ra seguir p or un tra xecto próximo ó Camiño Francés ate as inmediacións de Lugo, para di rixirse ó
Bierzo util izando as vías naturais pola s que pasa o Camiño Francés. A V ía XX segue á anteri or ate Padr ón, s eguindo pola Terra de S onei ra ate A Coruña, e vol vendo a Lug o p or S ob rad o.
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En Cid adela (Sobrado) asentár onse 480 soldados a Cohors I Celtiber or um que
per tencía á Legi o VII Gemina, es ta unidade es tivo con anteri oridade en Mauri tania e ca nd o abandona Cidadela vais e á Iul iobriga (Rei nos a, Ca ntabria) . O
Camp amento ten 172 p or 140 metr o, está rod eado p or un muralla e cons erva
nalgúns lugares o fox o. Interi ormente es ta dividido en rúas rectas ó carón das
que s e constr úen os edifi ci os: cuartel xeral , dis pensario e a lmacéns. Neste xacemento recup er ouse gran cantida de de cerámi ca e materia is metáli cos, ademais dunha pequena es tatua da deusa Minerva e un al ta r dedi cad o á deusa
For tuna .
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As comunicacións marítimas e fluvia is tiñan gran tradic ión
na época prerromana para o intercambio de me rcadorías e de ideas;
as embarc ac ións roma nas xera lmente de pouc o calado podían penetrar longamente polos ríos. Os
romanos non necesitaban grandes
peiraos onde amarralas e mbarc acións, varaban nas pra ias, ou fondeaban preto da c osta e outras
embarc ac ións menores levaban as
merc adorías á terra. Na Coruña a
epigrafía ofrec e datos indirectos da
existenc ia dun peirao pola existencia de menc ións a funcionarios que
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rec adaban tributos no porto. A existenc ia
de faros que axudaran á navegac ión está
ampla mente reflec tida nas fontes c lásicas, a Torre de Hércules é un exemplo
desto.

 Poboamento.

as dúas rúas maiores, aglutina a vida administrativa, comerc ial e re lixiosa. A poboac ión instalábase en casas baixas, edific ios de apartamentos, e os má is podentes en pazos urbanos,
A casa baixa (domus ) nun primeiro momento
era unha sinxe la vivenda unifamilia r, c on poucas ventás c ara ó exterior e organizada c ara un
patio interior (atrium), a casa se ñorial ou pazo urbano distingue dous espac ios (soc ial e
doméstico) ó redor de dous patios luxosos . As
c lases menos favorecidas vivían en pequenos
apartame ntos de alugue r (c enac ula) distribuídos en edific ios de pisos (insulae) c onstruídos
con materiais de ma la c alidade e exec utados
para non dura r.

ANTITEAT RO

TEATRO

CARDO MAXIMUS

FORO
PROVINCIAL

DECVMANUS MAXIMUS

Dentro das obras de e nxeñería
militar destacan as murallas de defensa
das c idades e os acuartelamentos militares. As murallas de Lugo érguense entre
os anos 265 e 310 d.C., c omo consecuenc ia da crise e inestabilidade polític a
ac ontec ida coa A narquía Militar. Os campa mentos militares sitúanse en lugares
ben c omunic ados , ás beiras das vías principais, e dótanse dunha serie de estructuras defensivas e habitac ionais de c arácter
permanente, en Galicia c oñecemos dous
deles: Cidade la (Sobrado) ó pe da V ía XX,
e Aquis Querquernis (Bande) na V ía
XVIII.
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FORO
MUNICIPAL
CARDO MAXIMUS

Edificios de apartamentos

A cidade
A funda ción dunha ci dade seguía un rito de tradición Etrusca, cunha
gran carga s imbólica e r elixi os a, dividido e catr o actos: Na inauguraci ón o fundador coa axuda dun avgvr (interpr ete de agoiros) ana lizaba n os auspicios e trazaban un templ o. Na ori enta ci ón o fund ador asistido pol o avgvr e un agrimensor determinan a vía principal da cidade
( decvmanvs maximvs) en direcci ón L es te-O es te e o punto onde se es tablecería o centr o da cidade (forvm) e a inters ecci ón coa segunda
vía en importanci a ( cardo maximvs) . Seguidamente procedíase coa
delimitaci ón, o fund ador cun arado tirado por un tour o e unha vaca
( inmaculados e non xunguid os antes ) trazab a cun r eg o os lí mites da cida de, levantand o o arado nos lugares ond e se situa rán as catr o portas
da mesma. Coa consagración, ofr enda de sa crifici os , remataba o rito
da fundaci ón.

As ma zás das cidades estaban compos tas de casas unifami l iares e edifi cios de apa rtamentos (ins ulae) onde cada famil ia
vivía nun a partamento ( cenacula) sen aug a cor r ente, nin sa ída
de fumes. Estaban mal construíd os, ard end o e derrubándos e
s on fa cilidade. Os baixos alugábans e para a lmacéns, obradoi ros e tendas.

Nesta época van convivir dous tipos de poboamento ben diferenc iados,
xuntos ós c astros habitados polos nativos
que perdurará n ate c omezos da Idade
Media, os invas ores propic iarán a c reación de novas entidades de poboac ión; Unhas urbanas como as cidades e munic ipios e outros rurais
como aldeas, casais e feiras. Os novos asentamentos vanse facendo máis numerosos c o paso do tempo, albergando prime ira mente ós invasores e ós seus satélites, para despois acoller ós ac ulturados,
mentres a meirande parte da poboación seguiu habitando nos castros.
En algúns castros coa presenc ia dos romanos vanse a notar unha serie de novidades , c ons trúen grandes mura llas de pedra e edific ios de uso comunitario c omo alxibes e saunas, nalgúns xac ementos existen rúas rectilíneas c on beirarrúas, e algúns tellados serán c ubertos co sistema romano de
tella plana e curva. Tamén será común a presencia cerámic as e outros materia is produc idos en obradoiros romanos.
Vila rústica

As cida des creadas por Augusto
(Astorga, Braga e Lugo) a finais do séc ulo
I d.C. son promov idas a capitais de c onventus xurídic os, xunto c oas c idades aparec erán outros núc leos urbanos c omo
Aqua Flaviae (Chaves), Berguidum Flavium (Cac abelos), Flavium Br igantium (A
Coruña), Ir ia Flavia (Padrón) e Luc us As turum (Xixón). As c idades romanas eran
en c erta medida autónomas, baseadas no
concepto de c idade-estado das polis gregas, o estado delegaba nas autoridades
loc ais numerosas atribucións a cambio de
rec ibir cuantiosos tributos. Ás c idades
adscribíaselle un territorio (ager) para seren explotado economicamente.
O urbanism o das c idades deseñábase con trazos sinxe los onde as rúas
eran parale las e perpendiculares unhas
coas outras. Inc luía servicios urbanístic os
como abastecemento de augas, evac uación de fecais e pluvia is, prazas e edificios públicos. O Foro (forum) era o c entro da vida das c idades, nel c ruzábanse

Son grandes ed ifi ci os que conxugan a casa do s eñor d e
grandes dimens i óns e luxos, coa s i ns tal aci óns pr opias dunha
gran explotaci ón agrícol a. En Ga lici a aparecen no interi or, en
vales e chairas fértil es, e tamén ó car ón do mar para aprov ei ta r
os r ecursos mariños , especialmente para producir salgaduras de
peixes para a exp orta ci ón.

A maioría dos edificios públicos estaban ó redor do Foro, herdeiro da ágora grega,
deséñase como un espac io porticado o carón do
cal c onc entrábase toda a vida pública e os princ ipais edific ios públic os. Os templos, semellantes ó gregos, construíanse enriba dun alto podio, con entrada c ara a praza, diante deles rendíase c ulto os deuses e se fac ían sac rific ios e
rogativas, ademais de ofic iarse c onsulta sobre
o futuro (orác ulos). A c uria era o centro do poder c ivil e militar, sede da asemblea loc al e vivenda dos rexedores. A basílica era un gran
edific io rectangular, distribuído nunha ou en
tres naves abovedades, nelas administrábase
xustiza e realizábanse transaccións comerc iais.
Tamén situábanse na área do Foro as tendas e
negoc ios dos artesáns, o me rcado (macellum) e
as termas, mentres cos edificios para espectác ulos estaban apartados do centro e algúns deles como o teatro e anfiteatro adoitaban estar
fora do perímetro das c idades.
As c idades e algúns establec ementos rurais moi ostentosos podían ter edificios de lecer, como teatros ou termas. Os espectác ulos
públicos (ludi) eran un dereito dos c idadáns, os
rexedores das cidades tiñan que ofrecer en datas sinaladas estes espectác ulos ó pobo. En Galicia ac háronse restos de baños e termas, pero
aínda non das outras c onstrucc ións, estas se
foran levantadas para c ada ocasión c on materiais desmontables e perec edoiros non deixarían moitas trazas ca arqueoloxía puidese detectar.

A s te rmas e os baños públic os res ponden tanto a unha nec esidade hixiénic a, como a un acto
soc ial. Tiñan es pac ios para diferentes usos, ximnasio (palaestra) pisc ina de baños temperados (tepidarium), de auga fría (frigidarium), e pisc ina de auga quente (c aldarium). A auga quec íase c o sistema de
hypocaustum: o c han do edific io estaba construído e nriba dunha estructura (suspensura) por onde se
fac ía pasar aire quente proc edente dun fogar praefurmium.
Domus señor ial

Domus clásica

A cas a
A casa romana é d e pr oced encia r ústi ca, estaba organiza da ó r ed or
dun patio centra l o r edor d o que s e des enrolaba a activid ade coti án e
as tarefa s de trans formaci ón agraria. Este model o i mp or tase ás cidades
onde s e abrirán os bai xos que dan á rúa para albergar tendas e obradoir os . Pasado o temp o xurdirá unha nova tipoloxía más luxos a, o pazo
ou vila señorial, que incorp orará un s egund o pati o.
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Os romanos promoveron a c reac ión de novos asentamentos rurais, as vilas (villae) eran
grandes mansións que agrupan a vivenda da familia do s eñor e as instalac ións nec esarias para a explotac ión, fanse comúns na Gallec ia a partires do séc ulo III d.C.; tamén promoveron a creac ión fora
(mercados) co obxectivo de c onverter en núc leos comerc iais os lugares onde os nativos celebraban
feiras periódicas, como Forum Limic orum (Xinzo da Limia), Forum Bibalorum (Verín), Forum Gigurrorum (Valdeorras) e Forum Iriensium (Padrón). E outras entidades menores seme llantes ás aldeas ou
casais como os v ici.
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a terra. Os romanos c entran a súa explotación
mineira na extracción de ouro na área orie ntal
de Galic ia, nas c unc as do Navia, Sil e Lor; onde
utilizan métodos de extracc ión masiva que derrubaban os montes coa axuda da auga, a
arrugia e a ruina montium eran as téc nic as
máis utilizadas.

 Economía.
A economía romana baséase na es quilma de tódolos
rec ursos ó seu alc ance sen planific ac ión algunha para manter
unha administrac ión con altos c ustes e un exérc ito cada vez
máis grande. Para afrontar estes gastos necesitábanse inxentes recursos proc edentes dos tributos. Augusto completou a reforma c omezada por César, substituíndo o tradic ional
diez mo (10% da produc ción) por un imposto persoal (tributum capitis) e outros que gravaban ós bens raíc es (tributum
soli). Para a valoración das rendas confecc ionábanse censos
por provincias, enc argándoselles ás c idades a súa rec adación. A maioría dos impostos eran aplic ados só ós c idadáns
romanos, a concesión de c idadanía outorgada por Carac alla
no 212 a.C. foi unha fórmula para c ontar c on máis c ontribuíntes as arc as de Roma: un privilexio c on obrigas fiscais.
A desvalorizac ión monetaria c omo c onsecuencia da
crise do século III d.C. provoc ou o aumento do volume
monetario c irculante, a desaparic ión da moeda de boa lei e a
alza dos prezos. Para tentar frea-la inflación Dioc leciano establec e un novo sistema monetal, bas eado no follis de bronce en lugar do áureo e tenta a unific ac ión dos tributos c o sistema iugatio-c apitatio que gravará ás terras (iugatio) e ás
cabezas (capitatio). Crearanse novos impostos que asfixia rán
ós membros das administrac ións das c idades que optarán
por establec erse no campo.

Púrpura
En Galicia, tanto en castros, como en p oboacións romana s d ocuméntas e a elaboraci ón de ti ntura purpúr ea. A ob tención desta
cor, a partir es do Murex conchylium , era tan
custosa e l aboriosa co s eu valor superab a o
do our o. Os senador es portaban dúas franxas
desta cor na túni ca para s er r ecoñecid os e
algúns emperador es, como Ner ón e Calígula,
limi ta ron o uso deste tintura á familia imperial;
a pesares destas e doutras l imitacións ó s eu
uso e á súa fabricación, pr onto xurdiron imitaci óns e tra ns gresi óns ás normas , en Galicia
producíase a tintura con outra buguina, a
Thais haemastoma.

A agricultura romana baseábase en grandes explotacións orientadas preferentemente a un dos tres c ultivos básic os do mediterráneo: trigo, vide e oliveira. Na Gallaec ia non tivo lugar, como noutras zonas da Hispania o latifundio baseado na explotación
dun monoc ultivo, a distanc ia xeográfic a con respecto á metrópole e as carac terísticas climátic as e
morfolóxic as da nosa terra non fac ilitaban a súa implantación. Os romanos introduc iron ben poucos
adiantos na agric ultura ga lega: A vide c omézase a cultivar, moi timidamente nesta época, haberá que
esperar á Idade Media para a súa gra n expa nsión; introducen me lloras nas árbores de froita como no
castiñeiro; e espallan a reixa metálic a nos arados preexistentes.
A ga ndería predomina nte s ería semellante á anterior, nos asentamentos c reados polos romanos nótase unha c lara diferenc ia c os hábitos c astrexos. Sobe o consumo do porco sac rificando adultos
e tamén leitóns, descende o c onsumo de ovella e c abra, mentres ca dieta complétase coa presenc ia
de aves doméstic as, introducidas polos romanos , c omo galiñas e gans os.
O aproveitamento de recursos ma riños, tanto a pesca c omo o marisqueo están ben doc umentados nas etapas anteriores , agora difúndense novas artes e perfecc iónanse as anteriores. Do mes mo
xeito que ac ontec e no agro
créanse vilas c osteiras para
explota-los rec ursos dos noso
mar: establéc ens e secadoiros
de peixes e instalac ións de
salgaduras onde s e produc e
garvm para a s úa exportación. O garvm é prebe ou
pasta empregada xa polos
gregos, foi moi c obizado polos romanos c o producían en
moitos lugares do imperio,
era un preparado feito dunha
RUINA MONTIUM
mestura de pe ixes azuis c oas
súas entrañas e maceradas
Explotacións mineiras
nunha salmoira, aderezada
con herbas aromátic as.
Na rvina monti vm a auga era conduci da d end e os depósitos e facíase pasar a preAntes da c hegada dos
romanos os nosos paisanos
empregaban téc nicas de bateo e peneiras no aproveitamento dos metais que ofrec ía

sión por pozos e ga lerías a bertas nas lad eiras, deste x eito d err ub ábase a parte d o monte
desexada. Esta auga, como no si stema anterior, transp or taba o s edimento ate unha ins talaci ón d e peneiras e ramas de uces e tox os q ue s eparaba n o our o da s gravas e areas;
nas ramas col ocadas nos ca nai s de des augue qued aba fixado o ouro, unha vez secas
quei mábanse p ara recoll el o prezado metal. A este tip o d e explota ción corr es pond en os
restos conservad os en As Médulas.
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A actividade comercia l estaba ben desenrolada nos tempos anteriores á c onquista;
os artesáns itinerantes e as feiras eran os vehíc ulos de interc ambio de me rcadorías a escala
rexiona l, os c ontactos por vía ma rítima c on
comerc iantes mediterrá neos estaban establec iMoeda da Caetra
dos dende hai tempo. Cos romanos estas actiÉ unha moed a de b ronce, un as , que entra en cir culaci ón no
vidades son afianzadas ó tempo que se estatrans curs o da Guerras Cántabras, no anvers o p orta a efixi e de
blecen novas rutas comerc iais c as áreas do poAugusto e no r evers o armas e un p equeno es cudo cir cular (ca der imperial. Nos prime iros tempos predomina
etra ) utili zados p olos guerr eir os ibéri cos , e probablemente ta mén p ol os nos os paisanos.
o comerc io ma rítimo, c ontrolado por familias
gaditanas, que introduc e no noso país cerámic a
fina de mesa proc edente das Galias, así c omo
viño e aceite traídos en ánforas dende a Bétic a, nunha segunda etapa, que duraría ate a c ris e do séc ulo III d.C., vense rematadas as obras de rede viaria que facilitarán a entrada de productos de luxo
elaborados noutras partes da Hispania, a partires da s egunda metade do séc ulo III d.C. dec ae o come rc io marítimo de longo perc orrido, c omo tamén será menos fluído o c omerc io polas vías terrestres.
Desc oñecemos o sistema prerromano de referencia merc antil, pero, fora cal fose, foi suplantado
polo roma no. O novo sistema de pesos e medidas, elaborado a partires das gregas, establece como
unidade de mas a a libra (327,45 gr), e de volume o sextarius (0,547 l); aínda que tamén se usara o
volume para medir sólidos c omo o trigo, adoitando utilizar un modius (8,754 l) para elo. As c idades
tiñan un xogo ofic ial de medidas para resolver c alquera controversia. As merc adorías eran pesadas
con dúas c lases de balanzas : a de brazos iguais (bilanx) e a de brazos desiguais c on c ontrapeso (statera) coñec ida tradic ionalme nte como “a romana”.
A economía mone taria vaise introduc indo lentamente, amosando maior arraigo nas c idades e
nos outros hábitats de nova planta onde a poboac ión foránea era predominante, mentres c a poboac ión maioritaria, a nativa, mantivo o e mprego do troco nas súas relac ións c omerc iais. A moeda como
tal penetra en Galic ia da man dos invasores para pagar á súa soldadesc a, con este fin Publio Caris io
ou Caio Antisio Vetus manda ac uñar, probable mente en Lugo, a moeda c oñec ida c omo c aetra. A presenc ia de moedas no noso país fluctúa no período romano; No séc ulo I d.C. abondan as moedas de
prata (denarios) e bronc e (ases e semis), no séc ulo II d.C. redúc ese o ac hado de moedas, mentres
que dos dous séc ulos seguintes consérvanse abondosas mostras , espec ialmente de bronc e (folles). O
aumento da presenc ia de moeda testemúñase ó
longo do séc ulo III d.C. c omo c ons ecuenc ia do
proc eso inflac ionista deste período de c rise.

 Sociedade.

A Romana
Nome popular que d es igna a unha ba lanza de brazos d esi guais , con ela s e pes aban tod o tip o d e productos, para os d e
maior mas a emp regábas e unha balanza de brazos iguais.
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A re sposta da sociedade na tiva ante a
asimilac ión é divers ific ada. A me irande parte
seguiu vivindo c omo antes, non estarían escravizados, forma rían pa rte do grupo dos peregrinii (individuos libres, sen c idadanía romana, nin
latina), e estarían rexidos polas leis da súa comunidade de orixe. Algúns enrolaríanse no
exérc ito romano, ba ixo a promesa de cartos, e
terras ó xubila rse, volvendo logo ó seu país onde difundiría n os modos roma nos , nunha mestizaxe en certo modo grotesca. Estes e outros
asimilados ac héganse á c ultura foránea comezando a falar en latín, adquirindo un nome c oa
fórmula romana (praenomen –nome de pila-,
nomen –apelido- e c ognomen –alcume-), e
vestíndose c omo os invasores. Unha parte da
elite c astrexa na proc ura de promoc ión persoal
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que posibilite o seu ascenso soc ial e económic o emula rá,
aínda que con certa torpeza, ós modos do invasor.
A sociedade romana era unha soc iedade c lasista,
baseada da desigualdade en dereitos e obrigas das diferentes clases soc iais. A primeira divis ión reside na existenc ia de persoas libres e de esc ravos, sendo os libe rtos
esc ravos liberados (manumit idos) que non goz an da
consideración de libres. Os libres están xerarquizados
nunha serie de ordines: ordo decurionum formado polas
oligarquías das c idades, ordo equestre agrupa á elite militar e administrativa, e o c hanzo superior c orrespondía ó
ordo senatorial, c omposto polos senadores e me mbros
da nobreza roma na. O estamento dos homes libres non
inc luídos nos ordines (extra ordines ) estaba c omposto
por indiv iduos dos baixos estratos soc iais que posuían a
cidadanía, xuntos cos que non a posuían. Os e scravos
tiñan a c ondic ión de ins trumento ou cousa, denominándose instrumentum voc ale (ferramenta que fala) en c ontraposic ión ós anima is (instrumentum semivoc ale). Os
donos liberaban ós esc ravos coa manumis ión, un doc umento no que se establec ía as obrigas que debían manter para o seu dono, patrono logo da liberac ión.

D(is) M(anibus) S(ac rvm )
IVLIO RVFINO
LEONTIO EX TAB(vlario)
CIVI ASTVRICE(n)SI
ANNORVM XXVII
RVFO NIVS RVFI
NVS PATER ET RV
FIA PATERNA MATER
FILIO PIISSIMO

Inmigración

To ga

Túni ca

Vestimenta
A vestimenta era un el emento de diferencia ci ón
social, as crases altas levaban toga, mentres cas
baixa empreg aban a túni ca.

A educación, influenc iada pola experienc ia grega,
estaba funda mentalmente relacionada c o mundo urbano.
A educ ac ión infantil producíase no ámbito doméstico, onde a nai era a encargada nos primeiros momentos, os nenos e nenas ate os 12 anos podían asistir a escolas onde os mestres (magisteres) ensinaban a ler e esc ribir. A partires dos 12 anos as nenas deixaban de estudiar para dedic arse ás tarefas
doméstic as e a coser, mentres cos nenos, c oa axuda dun gramaticvs iniciábanse nos textos gregos, filosofía, retórica e oratoria. As rapazas rec luía nse nas casas ate se c asar, e os rapac es pasaban o tempo xogando e nos lupanares, ate os 16 anos cando iniciaban a c arreira polític a ou militar. Os membros
das clases menos favorec idas non irían á esc ola e traballarían dende a s úa infancia c os pais.
No a seo persoal dábanse tamén c laras diferenc ias, poucas vivendas contaban c on auga c orrente e sumidoiros, o aseo do pobo era escaso, mentres cos outros lavábanse c ara e mans ó espertar
o día, logo o barbeiro persoal (tonsor) barbeaba e cortaba o pelo do señor, tamén existían barberías
(tonstrinae) para eso. Ós baños públic os ou privados ac udíase pola tarde, para asearse e para relac ionarse socialmente. Tiñan servic ios (letrinae) públicos e privados; había que pagar para usar un dos
varios postos das letriñas públic as, estas tiñan auga c orrente onde se mollaba una esponxa utiliz ada
para a limpeza.
A vestimenta era un símbolo de diferenc iación soc ial, un c onxunto de normativas, coñec idas
como Sumtuaria Leges (leis suntuarias) regulaban o tipo de roupa e c ores de uso para as diferentes
clases soc iais, así identif ic ábase a simple vista o rango e dignidade de cada individuo. A toga era a
prenda tradic ional das c lases podentes, cons istía nunha gran peza de tela (5,6 por 2 metros)
que por unha c omplicada suc esión de pregues e
dobrec es c ubre o corpo dunha persoa dende o
colo ate ós nocellos. A toga fora da vida pública
e ofic ial era s ubstituída por outras vestiduras
como a túnica, a roupa má is usada, que conCoc iña
sistía en dúas pezas de tela c osidas polos laterais, deixando sitio para os brazos e cabeza.
Lat rina

As vivendas da maioría da poboac ión
eran modes tas e sinxe las, escasamente dec oradas e con mobles de made ira c omo banc os
(scamma), tallos (subsella) e c atres; non tiñan
auga c orrente, tíñana que busc ar nas fontes;
tampouc o dispoñían de c alefacc ión, quentábanse c on braseiros ; non tiñan c oc iñas nin c hemineas nos apartamentos (cenacula), comían frío
ou ían as tabernae; en lugar de c ristais tiñan
telas nas ventás para se protexer da auga e do
frío. A s c asas do ric os estaban moi dec oradas,
tiñan gran c antidade de mobles, de madeira e

Muíño

A inmigraci ón d e x entes latini zadas foi un gran i ns trumento
pa ra esp allar a nova cul tura .
Nes te epígrafe funerario atopa do en Lug o recórdase Xull o Rufi no, funci onari o romano d o arquivo, nad o en Astorga e morto
en Lugo.

Na comida dábase tamén unha gran polarizac ión, mentres c uns
enc híanse nos banquetes, a maioría c omían pouc o e mal: Pratos sinxelos, moitas veces fríos, espec ialmente alimentos moi triturados (papas,
purés, albóndegas, etc.) para agochar a ma la c alidade dos produc tos,
princ ipalmente c omía n pan, queixo, olivas e froitos sec os. Os que podían c elebraban tres c omidas ó día: Un lixeiro almorzo (ientac ulum), pan
e ac eite ou queixo tomados de pe; o xantar (prandium), para moitos a
únic a c omida do día, consistente en carne fría, verduras, pan e viño, os
privilexiados fac íana moi lixe ira, e moitos deles s altábana; a cena (cenae) era a comida princ ipal da alta soc iedade, tomada logo do baño,
comezaba c on ensaladas, para seguir c on peixes e c arnes aromatizadas, e rematar c on doc es e froitas, o resto da poboac ión c eaba os restos do xantar ou pan e queixo.

A cultura latina herdeira directa da grega penetra no noso país
por medio dos c írc ulos da alta burocrac ia dos novos asentamentos urbanos. Estes grupos c onsumen e demandan ma nifestac ións culturais
propias de Roma, productos de importac ión ou e laborados aquí por artesáns alóctonos; o resto dos romanos e asimilados consumen unhas
realizac ións onde a tradición nativa emerxe fronte o estilo e iconografía romanas. Literatura, Arte, Dereito e Espectác ulos son os máximos expoñentes da cultura latina, deixa ndo a un lado o latín, a maioría destas manifestac ións serían desc oñecidas para a maioría da poboac ión da époc a. O latín suplantaría ás linguas nativas nun proc eso pouc o coñec ido no que tivo má is importanc ia o cristianis mo me dieval c a presenc ia de soldados e asimilados no mundo rural, que por outra parte falarían un latín medioc re.
A latinización do Noroeste é un proceso c omplexo que se sustentou en múltiples c ausas. Ó
longo deste proc eso as diferentes linguas convivirían, nun primeiro momento, illadas entre elas, logo
produc iríase un bilingüismo en certos individuos que servirían c omo vehíc ulos de propagac ión da nova
fala, as seguintes xerac ións de as imilados falarían latín, e este espallaríase c on eles c ara á meirande
parte do territorio nos ámbitos aculturados. Os nativos non tiñan doc umentos esc ritos nas súas linguas , por elo non podemos precisar ate qué tempo perviviron as linguas vernác ulas. Unha parte da
poboac ión seguíronas a empregar nos castros, e no ámbito familiar, mentres c o latín era a lingua da
administrac ión, a lingua esc rita, a lingua culta. Cara ó séc ulos III e IV d.C., daríase a aceptación e a
utilización c otián do latín, a latinizac ión c ompleta do noso país témola que busc ar na expansión da
c ristiandade polo mundo rural, a partires do séc ulo V d.C. non na época da dominac ión romana.
A orixe dos xogos públicos (ludi) en Roma relaciónase c os ritos funerarios anc estrais, onde se
efectuaban combates rituais na honra dos defuntos. Combates e competic ións ximnásticas que eran
comúns na Hispania prerromana, es pec ialmente na Lusitania e no Norte da Iberia. Os lvdi, sen perder
as súas raíc es relixiosas c onvértense nun instrumento propagandístic o ó servic io da aristocrac ia romana e do emperador, con lema panem et c ircenses (comida e entremetemento) resumían a s úa estratexia para controlar ás masas. Entre os espectác ulos existentes o teatro estaba dedic ado a espectác ulos de tipo escénic o, no anfiteatro tiñan lugar os combates de gladiadores, loitas c on feras e representac ións de batallas navais, me ntres c o circo estaba destinado a competicións deportivas: exhibic ións ec uestres, carreiras pedestres , c arreiras de carros, etc. Os xogos lúdic os decaen en Hispania a
partires do séc ulo III d.C., o c ristianis mo c ondena ós xogos, pero a súa decadenc ia ten máis re lac ión
coa c rise da época e coa decadencia urbana.
O dere ito baséase nas tradic ións dos antepasados (mos maiorum) que rexían a v ida de Roma
ate mediados do séc ulo V a.C., cando se redacta a prime ira lei esc rita, a Lei das Doce Táboas (Lex
Duedec im Tabularum. É unha Le i cruel na que se disocia o lega l (fus) do que é xusto (ius), mantense
a Lei do Talión (ollo por ollo, dende por dente) ó lado da impos ic ión de multa para resarc i-lo dano c ausado, establece a salvagarda do patrimonio e da autoridade do cabeza de familia (pater familias ): único titular de de reito. A expansión territorial obriga ós romanos a elaborar un sistema lega l novo, cada
territorio invadido c ontaba co seu propio sistema, por eso era nec esaria a e xistenc ia dun c ódigo c omún. O s istema xurídic o é moi complexo, e en c erta medida c ontradictorio, polas distintas ins tituc ións
que sentaban xurisprudenc ia e dictaban leis . A súa c omplexidade fai nec esaria a sistematizac ión do
Dere ito, a primeira o Codex Theodosianus, mandada fac er por Teodosio II, entrará en vigor no ano
439 d.C., sendo Xustiniano I quen patrocina a recompilac ión das leis anteriores no Corpus Iuris Civilis,
posteriormente o xermano Alaric o vai rec oller nunha obra o De reito Romano e as c ostumes dos pobos
xermanos na Lex Romana Wisigothorum que será a base do dereito ac tual.

A cociña
As cas as da xente adiñeira da ti ñan cociñas co l ume el evado,
ó car ón d elas col ocábase l atrina. Moitas delas non tiñan auga
corr ente nin sumidoiros.
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de metal, tiñas coc iñas, baños, e distintas dependenc ias.
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 Artesanías.
Na artesanía desta época obsérvase unha clara
dualidade, mentres entra en acc ión unhas produccións exteriores de ac orde cos gustos romanos, van a
persistir obradoiros rura is e na lgún c aso nas cidades
que produzan artigos onde os gustos nativos están
moi presentes. Vaise troc ando a economía autárquica, onde a maioría das artesanías exec utábanse no
eido fa miliar, c ara á unha ec onomía me rcantil, onde a
espe cialización do traballo da lugar a profesións
antes impensables: taberneiros, panadeiros, telleiros,
carpinteiros, talabarteiros...
As formas cerámicas anteriores permanec en
nos poboados castrexos, mentres ca introducc ión do
fogar elevado vai c olléndolle s itio ás lare iras, así as
grandes olas que penduraban de camalleiras deixan
paso a outros rec ipientes postos ó lume enriba de estrepias . A producc ión oleira de ámbito loc al vai c oexistir c oas elaborac ións de alfares, como as de Lugo e
Braga, que situarán ás súas elaborac ións nun ámbito
xeográfico máis extens o, producíndose unha c erta
mestizaxe entre os tipos mediterráneos e os nativos.
A producc ión oleira inc orpora neste tempo dúas innovac ións: o torno rápido e os fornos de cúpula quentados dende abaixo. Tamén se atopan producc ións
esóxenas de alta calidade (s igillata, de paredes finas,
pintada, luc ernas, etc.), e c ontedores c erámicos como as ánforas.

adornos persoais, propia mente ditos , cos que engalanaban os homes , moitas vec es s ervían tamén de
selo persoal, mentres c as mulleres utilizaban fíbulas,
aneis, c olares, diademas e outros obxectos de adorno. Pero tamén gustaron de pasadores de metal c os
que prendían os c abelos, e alfinetes e agullas para a
vestimenta.

Forma de tellar romana
Ín brice

T égula

Teitos de cerámica
Terra Sigillata
As formas da cerámica Terra s igilla ta s on moi variables, per o s on fá ciles d e di sting uir p ol o coidado da s úa
elabora ci ón e p ol o seu característi co engobe vermell o.
Son cerámi cas finas torneadas dentr o dun molde d o
que saen decorad as.

Sobr e unha armadura de madei ra col ócans e unha
s eri e de grand es ladrillos rectangular es ( tegvlae) con
s endas pestanas l aterais, as fi adas de pes tanas, dúas a
dúas, son cub er tas cunha tella curva (imbrex) p ara
as egurar a súa estanquidade.

Para algúns autores a presenc ia de m uíños
c irc ulares ou xiratorios nos c astros é unha evidenc ia
da roma nizac ión da poboac ión nativa, nemba rgantes
vemos c omo aparec en nos c astros do Noroeste dende
o séc ulo IV a.C. introduc idos polos púnic os. Os romanos aportan un muíño xiratorio de ma ior tamaño acc ionado por tracc ión animal e o muíño de nora.

O te cido non experime ntou gra ndes cambios,
os romanos empregaban teares semellantes ós c astrexos, tan só inc orpora ron novidades nas tinguiduras
e decoracións, así como na c onfección de teas má is longas.
Os romanos introduc en a cerámica de construcción, ladrillos c adrados ou rectangula res de
dimensións determinadas (bessales, sesquipedales, e bipedales).eran utilizados para fac er muros, bóvedas e pavime ntos unidos cunha arga masa se mellante ó cemento, tamén produc ían outras formas de
ladrillos pa ra facer c imbras, c olumnas e orlas, e tubos para c analizac ións c omo os atopados na vila de
A Graña (Xermade). Os exemplos máis nume rosos de cerámic a aplic ada á construcc ión son as tégula s e ímbrices c os que cubrían os tellados.

Selo do oleiro .

Cimbra

Ladrillo romboidal

Dentro das cerámicas de luxo e importac ión, destaca a coñec ida como terra sigillata, chamada
así polo estampado do selo do oleiro que adoitan levar. S on c erámic as torneadas dentro dun molde
que teñen un característic o verniz verme llo e adoitan estar decoradas con motivos xeométric os e figurativos . Presentan moi diversas formas, dende c uncos e pratos ate botellas e c antimploras. Ó estaren
feiras a molde é unha producción estandarizada que permite c oñec e-lo s eu luga r e data de elaboración. Atópanse sigillatas de diferentes c ronoloxías e proc edenc ias; cara ó c ambio de Era os exemplares rec uperados en Galic ia proceden da península italiana, posteriormente van aparec endo pezas dos
alfares do S ur da Galia, e a partides do séc ulo II d.C. fanse comúns as producc ións hispanas de Tric io
(A Rioxa) e Andújar (Xaén).

Ladrillo de segmento de cilindro

Bóveda oca
Cenefa

Ladril lo de entalles

As lucernas son uns obxectos de c erámic a ou metal de forma c ircular ou alongada que eran utilizados para a iluminación de interiores. Contiñan ac eite no seu interior que ardía c o conc urso dunha mec ha de fío. Predominan as de c erámic a, elaboradas a molde, e dec oradas na súa parte superior c on motivos mitolóxic os e outras escenas, inc luso erótic as.

Columna de ladrillos
Tubaría cerámica

Así mes mo s e produc en ánforas que eran e mpregadas para o transporte de merc adorías, es pec ialmente no c omerc io marítimo, podendo c onter
viño, aceite, cervexa, salgaduras de pe ixe e trigo. A súa gran variedade nas
formas depende do uso para o que estaban c onc ibidas e da époc a de producc ión. Son grandes rec ipientes cerámicos c on corpo ovoide, colo longo c oa
boca engros ada, c on dúas grandes asas que dende a boc a van ate o c orpo, e
que presentan no extremo inferior un característic o pivote para seren estibadas con fac ilidade nos barcos e finc adas na area dos varadoiros.

Cerámica de construcción
Ap arte dos ladrillos cad rad os e rectangular es utiliza dos para levantar mur os e pis ar pavimentos elaboraban algúns de formas d istintas para s er en aplicados a usos moi determinados.

Confecc ionan pequenos envases de vidro c on formas de vasos, xerras, c uncas, botellas e funís, pero tamén c amafeos e cristais para ventás,
como os atopados no Campamento de Cidadela (S obrado). O vidro non era
un e lemento de uso c otián, era un elemento de luxo, c hegan á Gallaec ia
dende a Tarrac onense utiliz ando as vías terrestres tamén usadas pola terra
sigillata.

Ánfora

As artesanías inc luían nume rosos obxectos de bronce utilizados para
o adorno persoal e moitas outras func ións, destacan os prendedores ou fíbulas xa empregados polo c astrexos, tamén aparec en fibelas para os cintos, e
outras pezas para adornar c orreaxes e arneses. Os aneis eran os únic os

Nas ánforas viñan ás
nosas terras viños e a ceites do Sur d e Hispania, e
nelas exportábanse salgaduras de peixe.

 Arte.
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Na época romana danse na Ga llaec ia dúas c orrentes ben definidas : A a rte culta enténdes e como a destinada ós de buróc ratas romanos, comerc iantes e aristoc rac ia das c idades e vilas, así como
ás elites nativas máis ac ulturadas e de maior nivel adquisitivo, o seu c ódigo responde a esquemas c lásic os comúns en todo o Impe rio, pero c on certas variantes loc ais; mentres ca a rte popular adecúase
ó consumo do pobo romano, c uns c ódigos ic onográfic os máis sinxe los e c omprens ibles afastadas de
complic adas metáforas e s ímbolos.
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En arquitectura as obras má is salientables
son as encadradas na sección militar (mura llas e
acuartelamentos ) e a c ivil (pontes, faros e vías).
Os edific ios públic os conservados na Gallaec ia s on
pouc os, sendo o máis senlle iro o monumento de
Santalla de Bóveda (Lugo). Monumento moi c ontrovertido en c anto a súa func ión e cronoloxía, aínda que se asuma xe ralmente que non é anterior a
finais do séc ulo IV d.C.; está moi desc onfigurado
por reutilizac ións posteriores, c onserva restos de
dúas plantas de forma c uadrangular c on ábsida ó
fondo, na parte inferior mantén un pórtic o de acceso ó interior, dividido en tres naves cunha pisc ina
central.
A escultura é a manifestac ión mellor doc umentada no noso país. A corrente c ulta está representada polo grupo de Dionisos e A mpelos (labrada
en mármore c on temátic a e exec uc ión c lásicas)
atopada no xacemento da Murade lla de Mourazos
(Verín), e tamén por unha serie de estatuíñas de
bronc e que representan deuses, c omo a Minerva
de Cidadela, o Merc urio de Lugo ou o de Vilar de
Ba rrio. Outras pezas en pedra representan figuras
con toga e c abezas de deuses.

 Relixión.
IO VI
OP(tim o) MA
X(im o) FLA(vius)
FLA VVS
[E]X VO
TO
1

D (is ) M(anibus) S(ac rum )
PVB LILI A
FLORINA
AN(no rum ) VIII(oc to)
H(ic ) S(ita) E(st)
2

LARI(bus)
VIA L(ibus )
EX VO(to )
3

E pigrafía
A epi gra fí a latina ofr écenos, tanto en i ns cri ci óns funerarias, como en
votivas, os nomes das d eidad es que r ecibían culto. As dedi catorias a
Xúpiter e ós Lares Viais rexis tran a ma ioría dos votos d ocumentados na
G allaecia, nunha prop or ción sen parangón no r esto do Imperi o. Estes
votos s on o r efl exo do arrai go d os el ementos das rel ixións anteri ores na
s oci edade; o cristianismo tamén vai col ocar cruceir os nas encrucill adas
e cr uces e er midas nos outeir os .

Dionisos e Ampelos
Dúas repr es enta cións do mesmo tema mitol óxico r omano. Á esquerda unha es cultura cunha interp retaci ón coidada e puramente romana; na derei ta unha es tela funeraria onde a repres enta ci ón amosa cl aramente a s úa concep ci ón p opular.

A maioría dos relevos enc ádranse na vertente popula r, amosando c laras trazas nativas; trátanse de estelas funerarias, c omo a Dionisos e Ampelos de Vigo, con remates semic irc ulares e a superficie dividida en va rios rexistros onde se repres entan motivos xeométricos de tendenc ia circ ular, representac ións antropomorfas e insc ric ións funerarias. Estes relevos son planos, de estilo esque mático e
xeométrico.
A escasa conservac ión de pinturas
desta époc a débese a súa téc nic a de execución; ma ioritariamente mural, c oa ruína das
estructuras arquitectónic as destrúense as
pinturas. Nas c idades e nalgunhas vilas documéntase a súa presencia, pero en restos
de pouc a entidade. O exemplo má is c omplexo e me llor c ons ervado é Santalla de Bóveda; na súa planta inferior conserva pintura
mural nos arranques da bóveda dunha gran
estanc ia, temas vexetais artic ulan unha retícula romboidal a modo de casetóns onde se
inc lúen representac ións de aves (faisán, galo, ganso, perdiz, pavo, etc.).
De mosaicos c onsérvanse abondosas
mostras, ac hadas tanto nas vilas c omo nos
edific ios má is luxosos das c idades. A temática dec orativa pódese dividir entre figurados
e xeométric os, aínda que poden aparec er
exe mplos onde se mesturen as súas temáticas. Nos figurativos adondan os temas ma riños c omo na Cigarrosa (A Rúa), Panxón (Nigrán) e Batitales (Lugo), sendo máis esc asos
os temas mitolóxic os como tamén en Batilates e Armanyá (Lugo); os de dec orac ión xeométrica abondan nas vilas rústic as, nalgunhas c omo en Eirexa Vella (Mañón) estes
motivos pavime ntan toda a estanc ia, noutras
loc aliz ac ións polas pequenas dime nsións dos
achados poderíanse tratar de orlas que bordearían escenas figurativas.
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1 - A Xúp iter o mái s bo e máis grande, Flavio Fl avus ofrece es te voto e
dedica este monumento; 2.- Consagrada ó Deuses Manes ; aquí rep ous a Publ ilia FLorina, morta ós oi to anos ; 3.- Ó s deus es das encrucill adas
ofrezo este voto.

O substrato relixioso anterior herdeiro das tradic ións e rituais sec ulares vai
ter gran vixenc ia na époc a romana, aínda
que Estrabón afirmase que eran ateos. A
relixión nativa re ndía c ulto á natureza (ás
montañas, ás augas, as pedras, etc.), a
c ertos animais e plantas, ás enc rucilladas
e a algúns fenómenos da natureza.
A espiritualidade romana, baseada tamén na re lixión natura l, posúe certas similitudes c oas relixións nativas do
Noroeste. O sincretismo era unha forma
moi útil para a penetrac ión dunha nova
relixión e evitar fricc ións coa anterior, os
c ultos anteriores permanec en, romaniz ando os seus nomes e rituais, tan só
A ugusto prohibe ós c idadáns roma nos o
c ulto druídic o, prohibic ión que Claudio estenderá a toda a poboación.

No tempo de Augusto a relixión romana xa tiña mudado, a inc orporac ión de divindades gregas ó
seu panteón conxúgase coa tendencia cara o monoteísmo, pero tamén c oa inc orporac ión de c ultos
orientais –c omo o de Mitra-, o posterior culto ó emperador e o cristianis mo; este monoteís mo personalizado na figura de Xúpiter enténdese como unha situac ión de superioridade sobre o resto dos deuses, non c omo unha negac ión dos outros.
Os gregos c onsideraban a Zeus como o pai dos deuses, como o A ltísimo, o sincretismo he lenizante fai cos romanos identif iquen a Zeus c on Xúpiter. Será venerado nos outeiros de Italia, e tamén
nos da nosa terra, feito que fai supoñer c o c ulto a Xúpiter (pai da luz) sinc retiza un c ulto anterior ás
montañas; lugares onde nacen as treboadas e gárdanse os lóstregos, símbolos dos poderes do deus.
O templo principa l das c idades adoitaba estar dedic ado á Tríade Capitolina na honra de Xúpiter, Xuno
e Minerva, símbolos respectivamente do poder, do s aber e das relac ións humanas.
Os nosos paisanos tamén tiñan unha partic ular devoc ión a Marte, deus da guerra, denominado
Coso na Gallaecia, que tamén era venerado nas montañas. Outro c ulto de importancia era o dispensado ós Manes, entendidos c omo as ánimas dos seus defuntos, rendéndolles oracións e ofrendas para
que non c ausaran dano ós vivos e non interferiran na súa vida.
Coa nova relixiosidade os nativos exteriorizan a súa c oncepc ión naturalis ta, vinculando as devoc ións anteriores c oas múltiples divindades romanas . Honra rán ás Matres (protectoras da terra), ós Lugones (deuses dos bos ques), ós Lares Via is (protectores dos camiños), e ás forzas misteriosas vencelladas ós ríos e fontes (identific adas coas ninfas ou c on divindades como Navia). Aínda que como
consec uencia do sinc retismo non podamos c oñecer c ales eran os seus nomes orixina is e a súa verdadeira signific ación.
O culto ó Emperador ten un claro matiz polític o: obedienc ia e submis ión á c abeza do Estado.
A traveso de práctic as relixiosas redúndase na obedienc ia ó Emperador, revestido da dignidade de
Pontifex Maximus (S umo Pontífice). O arraigo deste c ulto baséase na psic oloxía de masas, as c lases
soc iais pobres, máis desfavorecidas e máis atrasadas c ulturalme nte, suxestiónanse esaxerando os
trunfos e virtudes dos emperadores, desenrolando s entimentos de gratitude e admirac ión c ara ós seus
dictadores. Na Gallaec ia o culto ó Emperador exis tiu dende os prime iros tempos da dominac ión; os
nomes das c idades (Brac ara Augusta, Asturic a Augusta e Luc us Augusti) reflicten xa unha especial devoc ión cara o emperador Augusto, C. Paulo Fabio Maximo dedícalle varios altares a Augusto na nosa
terra pouc o despois do remate das guerras cántabras.

S antalla de Bóveda

A s c erimonias relixiosas tiñan dúas vertentes, a familiar practicada nos propios domic ilios e a
pública desenrolada ó a r libre ou en edif icios c ultuais. Practicábase a prestac ión no senso de ofrecer
algo en forma de ofrenda ou sac rificio na espera de obter aquelo demandado.

Supón o mell or ex emplo d e arquitectura e pintura romana de
Galicia. O us o desta constr ucci ón aínda segue s en es clar ecerse.
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A c rise do séc ulo III d.C. nas institucións romanas, xunto c oa forte pegada de aires c ulturais do
mundo oriental propic ian c a relixión impe ria l perda a observancia fiel dos seus ritos e c ultos , afondando a sociedade na superstic ión. Neste c aldo de cultivo penetra un novo c ulto oriental, de carácter monoteísta e mistéric o: o cristianismo. Nos prime iros momentos tivo grande inc idenc ia nos grupos máis
desfavorec idos, despois de seren perseguida no séc ulo I e II d.C., é tolerada a c omez os do séc ulo IV
d.C. e promovida a ofic ial por Teodosio no 395 d.C. A penetrac ión do c ristianismo na Gallaec ia foi lento e desigual, c oinc ide co éxodo das oligarquías da c idade ó rura l de ixa ndo un bale iro de pode r que
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Museo de P rehistoria e Arque oloxía de Vilalba. Manua l do Profesora do

será oc upado polos ec les iástic os, as c apitais dos conventos xurídicos c onvértense
en sedes episcopais (Astorga, Braga, e
Lugo), c entros da irradiac ión das novas
crenzas.
O novo culto, igual c o fixo o romano, vai tirar do sinc retismo para a súa
penetrac ión, traspóñense os deuses anteriores ós santos, colóc anse c ruc es e ermidas nos lugares venerados c on anterioridade, e adec úase o c alendario re lixioso
ós fenómenos naturais: sols tic io, equinocc io, etc. Nalgúns c asos tratando de
captar descontentos e marxina dos, os
axentes da nova relixión apártanse dos
postulados ofic iais sendo considerados
herexes c omo ac onteceu con Prisc iliano.

E. Ramil Rego

Bloque 5 – Época Roma na

Vitrina-13

Inhumación de t égulas
en cabalete

Cerám ica de Construcción

A mosa materiais cerámic os de construcción, ladrillos de diferentes tipos, unha tubaria, e elementos para os tellados. Entre as vitrinas exponse unha ánfora.

Inciner ación con
ur na en tégulas

 Conceptos relativos ás diferentes Unidades:
Unid. 3

Incineración con
urna en f oxo
Inhumación de tégulas

3º Ciclo de Primaria

O proceso de conquista.
Novos a sentamentos e obras públicas.
Vida cotián.
Herda nza material.






Tipos de sepultura

Os priscilianistas estaban máis
No Nor oes te tens e documentad o gran cantidade d e estr ucturas funerarias de época romana, atendend o á Lei das Doce Táboas , adóipreoc upados polos trazos de ascetismo,
tanse s ituar nas beiras d as vías de acces o á s cid ades , fora d os seus límicohesión interna e fervor pío, que pola
tes, así contamos con necr ópoles impor tantes na Cor uña, Sa ntiago, O
prec isión teolóxic a e pureza doutrinal.
G rove, e Lug o. Conformadas por es tr ucturas que van dend e o s inxel o
foxo cavado na terra ond e se col ocan o cadáver ou as cinzas (con ou
Prec onizan o ascetismo, a renuncia ós
s en ur na) , ate tumbas feitas con laxes de pedra, pasando polas execuprac eres e apetitos corporais e o rigoristas con ladrillos en forma de caixas ou en cabalete.
mo nos c ostumes co fin de purificala ánima, e opóñense á c recente opulenc ia da
xera rquía ec lesiástica. Rec iben numerosas ac usac ións polo quebra nto das formas da práctica relixiosa, acusacións moi trivia is, que nunc a foron probadas. Prisc iliano tac hado de herexe é exc omungado e desterrado polo Empe rador, inic iándose
a c ontinuac ión un proceso para que remata c unha c ondena por bruxería (maleficium) e o seu axustizamento en Tréveris (Civitas Treverorum) no ano 385 d.C.

Unid. 4

Unid. 5









No ritual funerario roma no perc íbese a polariz ac ión da soc iedade, mentres c uns sotérranse
rápido e c ase sen cerimonia l, nas c lases podentes o c erimonia l era moi longo e estaba c argado de
pompa. Dábaselle gran importanc ia á morte, esta tiña que c hegar c on serenidade e dignidade, nun
contexto de relac ión direc ta c oa Terra Nai. As ánimas c os Deuses Manes non aceitaban no seu seno
convertíanse en almas errantes que interferiría n no mundo dos vivos, para que esto non sucedera tiñan que axustars e a un cerimonia l establec ido. Este c omeza coa recollida c un bic o do derradeiro alento do finado, así a ánima queda atrapada no c orpo dun familia r, despois os parentes berran tres veces
o nome do defunto, comezando as lamentac ións, prepárase o corpo, lávase e vís tese coas roupaxes
propias do seu ra ngo, adórnase c on flores e ilumínas e para ser e xposto. T rala exposic ión c omezan os
funerais que serán diferentes segundo a c ategoría do defunto, as c lases adiñe iradas teñen o privilexio
do ius imaginum, c onsistente en obter unha máscara (imago) do defunto que será gardada e levadas
por actores nas seguintes c omitivas fúnebres, seguidamente fac íase un eloxio ó defunto (laudatio funebris ) e c un sac rific io dun porc o daba c omez o o banquete ritua l, tras nove días de loito, rematábas e
o funeral con outro banquete. Os rituais da ma ioría dos romanos tamén s e fac ían de noite, pero c on
moita presa e escasa pomba.

2º Cic lo da ESO, Cultura Clásica

Primeira s incursións e administración do territorio.
Transformacións económicas.
Unha sociedade fortemente estratificada.
Vida cotián (aseo, educación, comida , cómputo do tempo, etc.)
Arte e cultura romana.
Relixión romana e sincretismo. Cristianismo.
O legado de Roma.
Xacementos romanos en Galicia.

Unid. 7

2º BA C, Historia da A rte

Arte culto e popular: Esquema romano fronte a herdanza na tiva.
Arquitectura e enxeñería.
Escultura e releve .
Mosaicos e pintura.






Unid. 8

Na époc a romana coexisten as prácticas funera rias da inhumación e a inc inerac ión, coa predominanc ia dun ou doutro segundo o c ostume do momento. Durante o Alto Imperio é máis c omún a
inc inerac ión, pero a partires do séc ulo III d.C. vai sendo substituída pola inhumación. Esta asóc iase á
idea da volta á terra, todo ten que volver á terra, me ntres c a incinerac ión relac iónase c oa idea do lume purificador. A tumba c onvértese en espac io de venerac ión do defunto, así rec ibe ofrendas, libacións, celébranse banquetes na súa honra, etc. Moitos enterrame ntos estaban sinalados c unha estela
onde se inscribían diferentes mensaxes: nome do defunto, nome do oferente, idade do finado, dedicatorias alusivas ó desc anso eterno, etc.

1º de ESO, Historia

A dominación romana.
Cidades e ase ntamentos rurais.
Obra s de enxeñería.
Economía e sociedade.
Cultura e crenzas.

















BA C, Linguas Clás icas

A dominación romana da Hispania: Mode los diferentes de implantación.
División administrativa e ocupación do territorio: provincias, conventos; cidades, vilas.
A sociedade romana.
Economía colonial: tributos e explota ción dos recursos natura is.
A cultura romana: literatura , espectáculos, dereito...
Obras públicas: vía s, portos, pontes, termas...
Arte: arquitectura, escultura e pintura.
La tinización no noroeste: epigrafía e toponimia.
Relixión e funerais.

 Materiais Expostos:
Vitrina-12

Unid. 9
Época Romana





Contén fragmentos de cerámic a Terra s igillata, vidro, moedas e outras cerámic as da époc a.
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Relixión e Mitoloxía.
Sincretismo e cristianización.
Ritual funera rio.

1º BA C, F ilosofía

