O CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DO
MUNDO ROMANO-CIMR
ACTIVIDADES DO CAPÍTULO 4
O VIGO ROMANO
As escavacións que se levaron a cabo nas últimas décadas
sacaron á luz evidencias da importancia de Vigo hai 2000
anos. 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. Unha vez
chegan
os
romanos
prodúcese
un
importante
desenvolvemento económico na zona.
Que sector económico pensades que explotaron os romanos?
Cales serían os principais recursos do Vigo de época romana?
Pensas que esa industria segue sendo importante a día de hoxe
nesta zona? En que sentido?

O Vicus de fai 2000 anos transformouse trala conquista romana. No s. I a.C., antes da
chegada dos romanos, a poboación sitúase no Castro de Vigo. Xa no s. I e II d.C.,
despois da Conquista, vemos unha transformación no territorio: a poboación do Castro
de Vigo medra e na zona do Areal instálase unha gran salina para produción do sal e,
arredor dela, aparecen factorías de salga. Xa no s. III d.C. a poboación xa empeza a
asentarse fóra do Castro, na zona que ocupa hoxe o Casco Vello, e sobre a salina, que
fora abandonada, instálase unha necrópole ou zona de enterramentos.
A que se puido deber que a
poboación do Castro medrase trala
Conquista? Por que pensas que os
habitantes dos Castros comezan a
asentarse fóra das murallas deste?

Sobre un plano actual de Vigo debuxa a transformación do territorio desde o s. I
a.C. ao s. III d.C.

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 estivo en funcionamento entre os séculos I e II d.C. e ocupaba unha
gran marisma e unha praia que había no Areal. 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.
Para que necesitarían daquela tanto
sal? Era importante para a economía
da zona? Estaba relacionada a
produción de sal coa pesca? En que
sentido?
Investiga de onde vén a palabra salario e a relación que esta ten coa Antiga
Roma.
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