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Ficha Didáctica PEGADAS ROMANAS EN VIGO
DESTINATARIOS DA VISITA
3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria
E.S.O.
OBXECTIVOS
• Coñecer aspectos fundamentais da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
• Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar e os restos
arqueolóxicos atopados.
• Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como
patrimonio cultural que hai que coidar e legar.
• Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de falar da historia, introducindo vocabulario básico (xacemento, escavación, castro, romanización,
etc.)
• Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde
se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura,
apreciando a herdanza cultural.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
• http://www.museodevigo.org/s_romanizacion_gal.php
• http://museodomar.xunta.es/salinae/
• https://es.wikipedia.org/wiki/Gallaecia
• http://www.historia-roma.com/index.php

DESCRICIÓN DO ESPAZO
Nesta ficha didáctica dáse información ao profesorado sobre os diferentes achados romanos na
costa de Vigo. Algúns destes restos están musealizados e son visitables, como a Villa Romana de Toralla ou a Salina do Areal. Coa intención de que se poda traballar na aula o tema da
romanización en Vigo, nesta ficha faranse mención a outros puntos da costa nos que se fixeron
escavacións arqueolóxicas pero nos que non se conservaron restos da época in situ.

GUIÓN DA VISITA
O Vigo romano foi un momento histórico de grande riqueza na nosa costa que xa comezara no
período castrexo como queda latente nos restos dos Castros de Vigo máis destacados: Castro
da Punta do Muíño do Vento, Castro de Toralla, o Castro da Guía e o do Monte do Castro.
A explotación dos recursos mariños da ría fai que se produza un importante desenvolvemento
económico na zona. No Areal sitúase un espazo portuario e a ría de Vigo pasa a ser un punto
permanente en rutas comerciais. Constrúense salinas, factorías de salgadura,… e arredor destas comeza a haber núcleos de poboación que irán ocupando a fronte marítima. Así, a partir
do s.I d.C., a maior parte dos asentamentos sitúanse entre o Casco Vello e o barrio do Areal,
zona onde se atopan numerosos xacementos. Ao longo da costa aparecen tamén nesta época as
residencias asociadas a explotacións tipo  “villae”, como a Villa romana de Toralla.
As escavacións que se levaron a cabo nas últimas décadas sacaron á luz evidencias da importancia de Vigo hai 2000 anos. A seguir farase unha relación dos achados máis salientables.
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SALINA DO AREAL Século I-III d.C.

SITUACIÓN
Rúa Rosalía de Castro nº 21-23. A día de hoxe esta musealizado e pode visitarse un fragmento
no Centro Arqueolóxico Salinae.
DESCRICIÓN
Son moitos os xacementos que nos axudan a reconstruír o pasado romano de Vigo, pero entre
todos eles destaca unha salina que ocuparía no seu momento  unha extensión de 200.000 m2.
Esta situaríase sobre unha gran marisma e unha praia, a do Areal, e chegaría ata o que hoxe
coñecemos como Guixar. Esta salina estivo en funcionamento entre os séculos I e II d.C. e
dedicouse á produción de sal para un mercado local, abastecendo deste prezado produto as
factorías de salga do entorno.
O sal era imprescindible tanto para a xente que vivía no imperio coma para as tropas. O exército romano necesitaba sal para alimentar aos seus soldados, cabalos e gando. Ás veces incluso se lles pagaba aos soldados con sal, práctica que deu orixe á palabra salario. É por todo isto
que os romanos sabendo o necesario que era, foron establecendo salinas en tódolos territorios
que anexionaban.
O funcionamento básico da salina consistía en estancar auga do mar a fin de que esta se evaporase e conseguir así separar o sal que esta contén. O sal quedaría na superficie do terreo e
unha vez seco recolleríase.
A salina do Areal estaría composta de tres partes ben diferenciadas que aínda se poden ver en
Salinae, Centro Arqueolóxico do Areal. A auga levábase desde o depósito ata os cristalizadores para favorecer o proceso. As tres partes son:
• Depósito ou decantador, onde se almacenaba a auga para que liberase as materias en
suspensión. É posible que este recinto servise tamén como unha cetaria de peixe. Esta
zona estaba delimitada por grandes pedras fincadas que permitían acumular grande
cantidade de auga mariña. Unha vez a auga estivese decantada pasábase á zona de
evaporación.
• Zonas de evaporación, nas que por exposición ao sol e ao vento aumentaba a concentración salina. Estaban formadas por grandes cubetas de 6x10 m., delimitadas por
pedras de menor altura, que facilitaban a acumulación dunha capa de auga  de mar  de
15 ou 20cm. de altura. Cando a concentración de sal na auga era a axeitada pasábase
aos cristalizadores para rematar o proceso.
• Cristalizadores, neles producíase a máxima concentración de cloruros de sodio ata a
cristalización do sal. Están formados por cubetas de 2,4 x 4,6 m.. delimitadas por pedras que permitían a formación dunha lámina de auga de non máis de 5 cm.

O verán era a época do ano na que se levaba a cabo a colleita ou recolección do sal xa que
durante os meses de xuño a setembro se producía o momento de maior insolación e de menores precipitacións. Non obstante a actividade na salina comezaba na primavera cando tiñan
lugar os traballos de reparación, limpeza e acondicionamento das cubetas despois do inverno
e continuaban despois da colleita co almacenamento do sal.
Diariamente os salinatores (traballadores da salina) amontoaban o sal nas inmediacións  da
salina para deixalo secar. Posteriormente trasladábano aos almacéns ou factorías de salgadura
próximas empregando cestos de vimbios ou esportas de esparto que desprazaban en carros,
carretas e padiolas, sobre a cabeza ou por medio de animais.
Máis información e horarios de visita: http://vigoeduca.org/centro-arqueoloxico-do-arealsalinae.html
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VILLA ROMANA DE TORALLA 300 ao 450 d.C.

SITUACIÓN
O Vao (Canido-San Miguel de Oia)
DESCRICIÓN
Unha villa romana (en latín villae) é un tipo de asentamento que combina unha zona de vivenda cunha de explotación económica. Na Villa Romana de Toralla ademais dos restos da residencia, atópanse os restos dunha salina da que se extraía o sal para a conservación do peixe.
O conxunto está formado por unha serie de edificacións dos que so quedan os alicerces e que
ocupan uns 1.500m2. Estes distribúense entre o edificio principal, as estancias de servizo, un
edificio secundario e a salina.
O edificio principal era a residencia do señor (en latín o dominus). Sería de planta baixa,
rectangular, e tería un tellado a dúas augas. Na fachada norte habería un corredor con pórtico
sobre puntais de madeira con pés de sillares graníticos, e no centro estaría a entrada principal.
Esta parte da vivenda estaba formada por un comedor (en latín triclinium), un salón de recepción e audiencia para autoridades, clientes ou amigos (en latín o oecus), unhas termas privadas e por catro estancias en batería que probablemente eran os dormitorios (en latín cubicula).
E moi habitual que esta estancias estivesen decoradas con mosaicos e pinturas murais.
Unha das estancias máis sorprendentes desta villa son as termas privadas que constaban dun
único espazo pavimentado de mosaico do que se recuperaron pequenos fragmentos decorados.
A estancia quentábase cun sistema  de columnas que había debaixo do piso por onde circularía
o aire quente (en latín hipocaustum). Nela había piscinas de auga fría e quente, que se producía nun caldeiro de bronce situado sobre o forno e, desde aquí, era distribuída ás bañeiras
mediante tuberías de chumbo.
Máis información e horarios de visita: http://vigoeduca.org/centro-interpretacion-do-mundoromano.html
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CALZADA ROMANA CASCO VELLO Século III-IV d.C.

SITUACIÓN
Rúa Oliva, 12
DESCRICIÓN
No Casco Vello de Vigo téñense atopado numerosos vestixios de época romana, o que fai
pensar que foi unha zona moi ocupada naquela época.  A necrópole da Rúa Carral ou a calzada romana son exemplo disto. Esta última apareceu na rehabilitación do edificio que ocupa o
Centro Cívico Casco Vello e a día de hoxe consérvase dentro deste edificio.
A calzada ten unhas dimensións de 5 m. de longo por 2,5 m. de ancho. Ao non existiren restos
de edificacións no lado norte pénsase que se trataba dunha rúa perimetral do asentamento
romano que o bordearía seguindo o grande desnivel natural que hai cara o mar, quedando as
construcións no lado sur.
Para construíla os romanos usaron rocha en descomposición que pisaban ata endurecela.
Sobre esta capa engadiron area grosa e cachotes, e finalmente seixos moi miúdos de cuarzo e
cuarcita, formando o empedrado que aínda se pode apreciar nalgúns casos.
O paso dos séculos alterou o estado orixinal e no centro apenas quedan seixos xa que se foron
perdendo polo uso cotián durante época romana. O seu abandono fixo que a acción natural e
humana a deteriorasen ata o estado actual.
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FACTORÍA DE SALGADURA DE PEIXE Século I-II d.C.

SITUACIÓN
Rúa Marques de Valladares, 39-41
DESCRICIÓN
Moi preto da Salina do Areal atópanse os restos dunha factoría de salgadura. Da salina extraíase o sal que logo se empregaba nesta factoría. Non é a única da que se ten constancia en
Vigo, xa que aparecen outros restos como os da factoría do Fiunchal ou a factoría da praia do
Cocho, ambas de época máis tardía.  
Os restos desta factoría atópanse nun soar da rúa Marqués de Valladares, pero a día de hoxe
non se poden visitar. Tanto a factoría como a salina do Areal son do mesmo período, polo que
parece probable que o sal para as salgaduras se levase desde apenas uns poucos metros de
distancia.
Os elementos característicos comúns a todas as factorías de salga, e que aparecen tamén nesta,
son as pías ou tanques de salgadura, unhas cubetas nas que se maceraba o peixe con sal, nun
proceso que podía durar duns vinte días a tres meses, dependendo do tamaño do peixe e da
calidade do sal.
As mesmas pías eran utilizadas para a salgadura das carnes dos peixes (e latín salsamenta), e
para a fabricación das distintas salsas de peixe, das cales a máis famosa e que alcanzaba altísimos prezos na época era o garum. Con esta salsa aderezádanse todos os platos tanto de peixe
coma de carne. Aínda que existen moitas variantes en canto á fabricación do garum a idea básica é que se facía poñendo nun recipiente diferentes herbas aromáticas, sangue e vísceras de
peixe e unha boa capa de sal. Isto deixábase macerar e poñíase ó sol para que fermentase sen
chegar á putrefacción. O resultado era unha salsa que se usou como un excelente potenciador
do sabor.
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NECRÓPOLE RÚA PONTEVEDRA Século II-VI d.C.

SITUACIÓN
Rúa Pontevedra/ rúa Oporto
DESCRICIÓN
Desde o século II ata a Alta Idade Media, o tramo entre as actuais rúas Pontevedra e Oporto
foi utilizado polos romanos como lugar de enterramentos (necrópole), primeiro con tumbas de
incineración e a partir do século III mediante enterramentos de inhumación.
En 1953, na actual rúa Pontevedra os arqueólogos fixeron un importantísimo achado.  Aparecen 30 estelas funerarias ou monumentos conmemorativos e un fragmento de ara, que foran
reutilizadas en época medieval para salvar o paso sobre un terreo anegado. O feito de que
a maioría fosen postas coas inscrición e relevos cara a abaixo permitiu que se conservasen
proporcionando valiosa información acerca do pasado romano da cidade. A día de hoxe están
expostas e poden visitarse no museo municipal de Vigo “Quiñones de León”.
Máis información e horarios de visita: http://www.museodevigo.org/pr_definicion_gal.php

Na cidade de Vigo atópanse restos de enterramentos romanos noutras áreas aparte desta como
son o exemplo da necrópole da rúa Carral, a de Toralla ou a de San Francisco, situada entre o
CEIP Picacho e a actual rúa Beiramar. Este tipo de descubrimentos arroxan moitos datos sobre
a cultura dos romanos, xa que neles soen aparecer enxovais funerarios, obxectos de valor e
bens persoais que se enterraban xunto á persoa morta a modo de ofrenda.
Aparte dos mencionados ata agora, ao longo da cidade de Vigo teñen aparecido innumerables
vestixios de época romana, achados de ánforas na Vila de Bouzas, restos de edificacións na
rúa Torrecedeira, restos que indican romanización dos Castros,... Todos os achados fan por de
relevo a importancia deste núcleo poboacional desde fai máis de 2000 anos,  unha poboación
numerosa que probablemente se asentou en Vigo atraída pola riqueza da súa ría  e co fin de
explotar os seus dos recursos mariños.

PROPOSTAS DE ACTIVIDADES DESPOIS DA VISITA
1. Nun mapa da cidade situar o Vigo do s.  I d.C., a salina, as factorías de salgadura,… Houbo moitos cambios na costa nos últimos 2000 anos? A poboación actual
aséntase nos mesmos lugares?
2. Como funcionaba unha salina romana?  Actualmente úsase a mesma técnica
para extraer o sal do mar? Facer unha experiencia de evaporación de auga de mar
e observar os cristais de sal
3. Como era unha villa romana? Facer unha maqueta da villa romana de Toralla
situando todas as súas partes

