
Traballo de 4º D



VicusVicus
•• O nome da cidade O nome da cidade 

ven do latven do latíín n ““VicusVicus””
que significa que significa ALDEA.ALDEA.
Pero foi Vigo Pero foi Vigo 
realmente unha aldea realmente unha aldea 
na na éépoca romana? poca romana? 
quen estaba aququen estaba aquíí
antes de que eles antes de que eles 
chegasen? chegasen? 



Antes da chegada dos 
romanos...

• A gran parte dos pobos celtas de 
Vigo asentaronse na zona do 
castro (sendo este un dos maiores
asentamentos celtas da Galiza) e 
da Guía. Traballaban o ferro e a 
pedra e vivían da agricultura, caza 
e pesca. 



Chegada dos Romanos a Vigo

Os romanos chegaron a Vigo no ano 
139 a.C. co xeneral Aspiano e 
asentáronse nos seguintes lugares: 
Castro de Cadeside (Candeán), 
Monte Alba (Valadares), San Andrés 
(Comesaña), Castro de Sino, Castro 
da Guía (Teis), Castro das Cruzes
(Alcabre), Castro de Penedo, Castro 
de San Lorenzo (Coruxo) e Castro 
de Vigo.



Vigo xa era importanteVigo xa era importante
Un feito que nos permite afirmar a importancia de Vigo Un feito que nos permite afirmar a importancia de Vigo nestanesta éépoca, poca, 
éé o o descubrimentodescubrimento arqueolarqueolóóxicoxico, en 1953, de numerosas l, en 1953, de numerosas láápidas pidas 
que que suxersuxerííanan que Vigo non era que Vigo non era ssóó un un postoposto de suministros de suministros sensenóónn
que, dada a que, dada a calidadecalidade das ldas láápidas, era pidas, era tamtaméénn un un pequenopequeno grupo de grupo de 
villaevillae..

Agora Agora temostemos suficiente material para poder suficiente material para poder suporsupor a pasada a pasada 
existencia existencia dundun VicusVicus non non moimoi inferior inferior óó que que foifoi LucusLucus ouou outrasoutras
cidadescidades medias medias ouou grandes da grandes da GalizaGaliza romana. Vigo no romana. Vigo no ssééculoculo IV IV d.Cd.C. . 
poiderapoidera ser un dos nser un dos núúcleos de cleos de maiormaior importancia da importancia da GalizaGaliza romana.romana.



VicusVicus, un lugar estrat, un lugar estratééxicoxico
►► Un dos aspectos Un dos aspectos principaisprincipais

que nos indica que que nos indica que VicusVicus era era 
un lugar un lugar economicamenteeconomicamente
destacado destacado éé que que VicusVicus era o era o 
principal porto de toda a principal porto de toda a 
rexirexióónn, , aaííndanda que sen que sen 
recorecoññecementoecemento oficial, oficial, 
probablemente probablemente dependentedependente
de de TuiTui. . VicusVicus era era unhaunha gran gran 
capital econcapital econóómica, mica, unhaunha
potencia que producpotencia que producíía a 
conservas de conservas de peixepeixe e e 
comerciaba co orbe latino, comerciaba co orbe latino, 
pero sen peso administrativo. pero sen peso administrativo. 



As salinas
A principal industria que 
explotaron os romanos en 
Vigo foron as salinas, e a 
pesca. Para conseguiren o 
sal utilizábanse grandes 
extensións con varios tipos 
de piscinas de pouca
profundidade nas cales se 
evaporaban auga mariña
por quecemento solar 
deixando un depósito de 
sal que en xeral era de gran 
calidade.



LocalizaciLocalizacióón dos restos n dos restos 
arqueolarqueolóóxicosxicosDesta Desta éépoca recuperpoca recuperááronse ronse 

restos en varias escavacirestos en varias escavacióóns ns 
arqueolarqueolóóxicas que sinalan a xicas que sinalan a 
posibilidade de fortes posibilidade de fortes 
actividades produtivas actividades produtivas 
(salgadura) e comerciais no (salgadura) e comerciais no 
litoral. litoral. 
O descubrimento dunhas O descubrimento dunhas 
grandes salinas na zona litoral do grandes salinas na zona litoral do 
centro (rcentro (rúúas Inas Inéés Ps Péérez e rez e 
RosalRosalíía de Castro), asa de Castro), asíí como os como os 
restos dunha considerable restos dunha considerable 
factorfactoríía de salgadura a de salgadura 
conservada en bo estado (rconservada en bo estado (rúúa a 
MarquMarquéés de Valadares) ambos s de Valadares) ambos 
restos pertencentes o srestos pertencentes o sééculo Iculo I--
II despois de Cristo, demostran II despois de Cristo, demostran 
unha forte actividade produtiva unha forte actividade produtiva 
relacionada cos  produtos do relacionada cos  produtos do 
mar. As dimensimar. As dimensióóns da factorns da factoríía a 
apuntan a que Vigo era un centro apuntan a que Vigo era un centro 
de producide producióón de salgaduras para n de salgaduras para 
abastecer necesidades abastecer necesidades 
superiores o consumo local. superiores o consumo local. ReconstrucciReconstruccióónn das salinasdas salinas

Salinas do Areal Lápida



As vantaxes da Pax Romana 
para Vicus

Dende o 30 a.C ata o 180 Dende o 30 a.C ata o 180 
d.C, Roma tivo un perd.C, Roma tivo un perííodo de odo de 
paz e prosperidade chamado paz e prosperidade chamado 
polos historiadores polos historiadores ““PaxPax
romanaromana””. Producir alimentos . Producir alimentos 
sen risco a perdelos nun sen risco a perdelos nun 
ataque de ataque de rapirapiññaa, ser , ser 
secuestrados, ou peor,  ser secuestrados, ou peor,  ser 
asasinados nalgunha refrega  asasinados nalgunha refrega  
intertribalintertribal tamtaméén foron outras n foron outras 
vantaxes deste pervantaxes deste perííodo.odo.

Imperio Romano



Innovacións constructivas romanas

Un dos grandes cambios nos 
castros de época romana é que 
neles pódese apreciar un pequeno 
urbanismo. Constrúense murallas 
con outro tipo de aparello, helicoidal 
ou reticulado, e o sistema defensivo 
sofre unha maior complexidade. 
Para a construción das vivendas 
xeralízase a pedra, e déixase fóra 
de xogo os materiais máis 
perecedeiros. As plantas das casas 
tamén cambian e non tan só se fan 
circulares, senón tamén 
retangulares, cadradas, con 
vestíbulos. Introdúcese a tegula
(tella)cerámica como cuberta.



Asentamentos na rAsentamentos na ríía de Vigoa de Vigo
•• Toda a vertente sur da RToda a vertente sur da Ríía de a de 

Vigo foi unha zona altamente Vigo foi unha zona altamente 
poboada. Facendo unha lipoboada. Facendo unha liñña a 
recta pola costa, atoparemos recta pola costa, atoparemos 
unha vila en unha vila en PanxPanxóónn, hoxe en , hoxe en 
ddíía destrua destruíída. Outra na da. Outra na 
parroquia de Oia, coparroquia de Oia, coññecida ecida 
como vila de Sobreira. En como vila de Sobreira. En 
AlcabreAlcabre a vila do Cocho/Punta a vila do Cocho/Punta 
Borralleiro que parece ser que Borralleiro que parece ser que 
se se adicabaadicaba a a salgadursalgadurííaa de de 
peixe, e moi peixe, e moi cercanocercano a este a este 
enclave estenclave estáá o Fiunchal. Pero o Fiunchal. Pero 
sen dsen dúúbida a mbida a mááis cois coññecida e ecida e 
emblememblemáática tica éé a a Illa de Illa de TorallaToralla..

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/Uxio_Noceda/-XX_XX_Vigo/0001CastroVigoWEB.jpg&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/Uxio_Noceda/edad_de_los_metales_Castellano.html&usg=__oliGx5MpwjI35L0OhFF2crHKFZM=&h=467&w=767&sz=34&hl=es&start=19&tbnid=eiZbA3MtVQIGCM:&tbnh=86&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Dasentamentos%2Bromanos%2Bna%2Bria%2Bde%2Bvigo%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/Uxio_Noceda/-XX_XX_Vigo/0001CastrexoPPlanoWEB.jpg&imgrefurl=http://usuarios.lycos.es/Uxio_Noceda/edad_de_los_metales_Castellano.html&usg=__7IiOPXNYOwmnvmma_x9PkpaYvxQ=&h=512&w=450&sz=29&hl=es&start=9&tbnid=uOMyN0MRohZq0M:&tbnh=131&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dasentamientos%2Bromanos%2Bvigo%26gbv%3D2%26hl%3Des


As Villae

• As villae son un tipo de hábitat, 
entendido como un espazo 
económico no cal a elaboración 
de produtos é a explotación do 
medio forman un só conxunto. 
Resultaban ser a propiedade 
dalgún personaxe rico, están 
deseñadas de xeito que 
servisen tanto como lugar de 
lecer e como unha unidade 
comercial cunha economía 
autosuficiente. 

• As veces déronlle nome ao 
lugar no que se atopaban:
- Villam Marini (Granxa de 

Marino) > Marín

““VillaVilla”” orixinariamente era orixinariamente era 
unha morada rural cuxas unha morada rural cuxas 
edificaciedificacióóns eran o centro ns eran o centro 
dunha propiedade agrdunha propiedade agríícola cola 
na Roma antiga. Constitna Roma antiga. Constitúúe e 

un dos exemplos mun dos exemplos mááis is 
notables de edificacinotables de edificacióóns ns 

romanas. Un recente romanas. Un recente 
descubrimento descubrimento éé o da o da 

““VillaVilla”” MirambellMirambell..



• A “VILLA” DE 
TORALLA, ANTIGA 
FINCA DENOMINADA 
“MIRAMBELL”
RECUPERADA POLO 
CONCELLO EN 1992.

A “Villa” de Sobreira 
que se atopa ao sur 
da praia do mesmo 
nome e tamén na 
parroquia de San 
Miguel de Oia, 
descuberta a finais da 
década dos 70.
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