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Do seu nome actual, vía da Prata, non hai constancia ata comezos do século
XVI, e téñense procurado varias explicacións para a orixe do termo: primeiro, rela-
cionouse coas riquezas que circularon por ela; tamén co ben conservado do firme
e a súa cor abrancazada; outras etimoloxías apuntaron a que proviña do latín via
lata, é dicir, ampla, ancha; máis recentemente barallouse a posibilidade de que
viñese do árabe balata, camiño lousado, orixe do termo castelán calzada; máis
recentemente aínda pensouse nunha orixe latina, delapidata, referida ao lousado.

Os romanos dotaron esta vía pública de pontes tendidas sobre os cursos flu-
viais de máis difícil vadeo, de miliarios situados minuciosamente a cada milla
romana (1.480 metros). Estes elementos foron, ademais, emblemas propagandísti-
cos nos que se deixaba constancia do mantemento da calzada a cargo dos diferen-
tes emperadores, desde Augusto ata os últimos anos do Imperio.

Os emprazamentos militares situados nas proximidades do camiño indican
que durante a época romana foi transitado polos exércitos que controlaban as
zonas recén conquistadas. Pero esta vía facilitou sobre todo o tráfico de mercancí-
as –tanto produtos exóticos como cerámica local e útiles necesarios para a vida
cotiá entre os puntos urbanos intermedios, e desde eles deica a periferia rural.
Tamén circularon as ideas: a forma de vivir romana estendeuse gracias a esta e
outras vías peninsulares.

Así, difundiuse o modelo de vida urbana, con edificios oficiais que repetían
fórmulas estereotipadas nas distintas cidades, ou a interdependencia entre estas e
as zonas rurais próximas que as abastecían e que xeraron unha nova fórmula de
vida nos campos. Así como irradiaron as ideas fixérono as crenzas: a relixión
romana estendeuse cara á periferia, como máis tarde había facer o cristianismo,
tendo como puntos de referencia máis antiga, precisamente, Augusta Emerita e
Astorga no século III.

Durante a Idade Media, os distintos reinos servíronse desta ruta nas súas idas
e vindas bélicas entre o norte e o sur peninsulares. Ademais, a partir do século XIII
algúns dos tramos orixinais viron engadida unha nova función: a transhumancia
dos ganados da Mesta. Tras a etapa medieval, o xurdimento de novas cidades con-
tribuíu a variar o primitivo trazado romano e, a partir do século XIX, o novo siste-
ma de comunicacións –ferrocarril e estradas- significou a fin do tránsito continua-
do a través da vía da Prata, que quedou relegada ao estudo arqueolóxico.
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Desde a protohistoria, ao longo de tres milenios as culturas que transitaron
pola Península Ibérica deixaron a súa pegada nas marxes desta vía da Prata.
Contemplar estas evidencias permite a lectura das relacións que xurdiron entre
elas e, sen lugar a dúbidas, dunha gran parte do noso pasado.

A vía da Prata enlazaba as poboacións de Mérida (Augusta Emerita) capital da
Lusitania, e Astorga (Asturica), e a elas uníanse moitos territorios a través dunha
rede de camiños secundarios, o que a converteu nun eixe vertebrador do occiden-
te peninsular. Así, as vías que comunicaban a desembocadura do Guadiana con
Mérida, desde onde partían en distintas direccións; ou as que, desde Astorga,
arrancaban cara ás actuais comunidades de Galicia e do Principado de Asturias,
aínda que neste último caso non quedasen reseñadas no itinerario da época. Dese
xeito os territorios que hoxe constitúen as Comunidades Autónomas de
Andalucía, Estremadura, Castela e León, Galicia e Asturias quedaron unidos por
unha serie de camiños de deseño vertical sobre o mapa que unían os puntos máis
distantes da Península polo oeste.

A exposición A vía da Prata: unha calzada e mil camiños, organizada pola
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales coa colaboración da Consellería
de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, rememora esta vía histórica que foi con-
cibida polo goberno romano para o control militar da península, así como para o
abastecemento e a distribución de produtos comerciais.
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GUÍA

ENTRADA Á EXPOSICIÓN (claustro)
Pezas neste tramo: 

Verrón de Ávila. Miliario de Membibre (Salamanca). 
Miliario de San Román de Retorta (Lugo).

A. INICIO DA EXPOSICIÓN (planta primeira)
Pezas no tramo inicial: 

Cabeza de Augusto velado (reproducción)

B. INTRODUCIÓN
B.1. SISTEMA VIARIO ROMANO

B.2. A CALZADA COMO EIXO FUNDAMENTAL DAS COMUNICACIÓNS: técnicas de constru-
ción e financiamento

Pezas neste tramo: 
Gravado de Cáparra, A. de Laborde. 
Taboíñas de cerámica de Astorga (reprodución)

C. A VIA DA PRATA
C.1. ITINERARIO

- Tramo estremeño, Vía XXIV: De Emerita Augusta (Mérida), capital da
Lusitania, a Caelionico (posiblemente situada na actual serra de Béjar)

- Tramo castelán- leonés, Vía XXVI: De Zamora a Astorga
Pezas neste tramo: 

Gravado da ponte de Albarregas. Gravado da Ponte de Alconétar, A. de
Laborde

AV. ZONA AUDIOVISUAL
D. AS OUTRAS VÍAS
A Vía entre Mérida e Astorga era o tramo principal da Vía Prata, pero non remata-
ba en “vía morta”. 

D.1. POLO SUR, PROLONGÁBASE ATE SEVILLA NA CHAMADA VÍA XXIII.
D.2. POLO NOROESTE A VÍA XIX RAMIFÍCASE CARA A LUGO E XIXÓN.
Pezas neste tramo: 

Pezas prerromanas de Xixón. 
Estela de guerreiro de Almadén de la Plata (Sevilla). 
Disco de Teodosio (reprodución). 
Torques de Burela (reprodución) e inscrición dos lares viais do Monte de
Tagarreiros, Cervo (Lugo). 
Lápida funeraria do sacerdote Memmius, Museo Romano de Astorga.
Groma, instrumento de enxeñería (reprodución). 
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C. A VIA DA PRATA
C.2. O CAMIÑO DA PRATA. ORIXE E HISTORIA DA VÍA DA PRATA

Pezas neste tramo: 
Pezas do Tesouro de Arrabalde (Zamora). 
Arracada de Aliseda (Cáceres). 
Placa de Marte Tileno. Tesouro do Carambolo (Sevilla) (reproducións).
Miliario CII de Hadriano

C.3. ORIXE DAS COMUNICACIÓNS ROMANAS:
- Conquista e control do territorio.
- Comercio, circulación de moeda e control fiscal
- Artellamento do territorio:

a) Urbanismo e monumentos.
b) Mundo rural.

- A difusión de ideas.
Pezas neste tramo: 

Cunco, piqueta, pinxantes e fíbula, moedas partidas do Museo de Astorga.
Lápida funeraria de Tiberius Claudius Frontius. 
Ánfora do Museo de Astorga. 
Cerámica de paredes finas do Museo de Zamora. 
Vaso de sixilada tardía do Museo de Salamanca. 
Sixilada itálica e cerámica de paredes finas, lucerna, sixilada hispánica,
cunco de vidro e lote de moedas romanas do Museo de Mérida. 
Gravado do Templo de Diana, A. de Laborde. 
Epígrafe do Ordo salmanticensis a Caracalla. 
Miliario de Adriano (reprodución). 
Pezas e ladrillos do Museo de Astorga. 
Ferramentas agrícolas do Museo de Mérida. 
Placa nicho de Pozo Antiguo (Zamora). 
Cancel de Salvatierra de Tormes (Salamanca). 
Placa visigoda con roseta.

C.4. A VÍA DA PRATA NA IDADE MEDIA

- Vía pecuaria
- O camiño de peregrinación a Santiago

C.5. A VÍA DA PRATA NOS SÉCULOS XVI E XVII
Pezas neste tramo: 

Facsímiles de repertorios de camiños do século XVI.

C.6. A VÍA DA PRATA NA ACTUALIDADE: OS TRAZADOS DAS ESTRADAS E DO FERROCARRIL.
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PAISAXES PARA UN CAMIÑO

GONZALO BARRIENTOS ALFAGEME

Entre a zona morna do norte e a zona subtropical, hai una franxa que, con-
vencionalmente, facemos corresponder co «mediterráneo». Na estrutura funcional
da atmosfera coincide, en superficie, co espazo meridional ao fronte polar e, por
tanto, coa alternancia de correntes sub-meridianas, tanto do norte frío como do
cálido sur. É aí onde se atopa a chave do equilibrio planetario, do intercambio ener-
xético entre o glacial e o tórrido. É espazo da diversidade meteorolóxica, do impre-
visible, da irregularidade, da excepcionalidade.

O mar segue o ditado atmosférico e forma circuítos constrinxidos ás topogra-
fías litorais. No Atlántico próximo, o Gulf-stream xera cara ao suroeste a corrente
fría de Canarias, que incorpora o seu fluído á Ecuatorial do norte, mobilizada polos
alisios. É o circuíto de latitude seguido polas carabelas castelás e que, seguramen-
te, tiñan desvelado os exploradores anónimos ao servizo de Sagres.

Entre os paralelos 30 e 45 prodúcense intercambios sub-meridianos de vento
e de auga, de frío e de calor. Son fervedoiros de actividade biolóxica propiciados
polo encontro de individuos distintos, por la abundancia de oxíxeno inherente a
la mobilidade e polo contido en materia orgánica arrastrada. Son os bancos de
Terranova, de Grand Sol, de Marrocos e Mauritania, do Caribe.

Este enriquecemento ¿sucumbe, tal vez, sobre o continente? A rixidez da
litosfera ¿abstráena dos mecanismos planetarios? De ningún modo. A atmosfera
goberna o clima e a bioxeografía posúe unha intensa dependencia climática. En
realidade, as súas excepcións veñen apenas matizadas pola topografía e a conti-
nentalidade. Os efectos planetarios sobre a litosfera establecen unhas coordenadas
xeográficas que nos permiten admirar a precisión de quen denominara a este
mundo como «mediterráneo».

Este Mare Nostrum é o vehículo das culturas que o circundan. Pronto se con-
verte no centro, no ‘medio’ das terras, dos continentes, dos homes, das civiliza-
cións. O mar Mediterráneo é un recipiente de características extraordinariamente
excepcionais. Unha masa de auga de grandes dimensións pero de moi escaso des-
envolvemento latitudinal. Un fondo de saco cun reducido colo de botella que
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administra con usura as súas relacións de intercambio co Atlántico. Xibraltar é
unha válvula estreita e pouco profunda a través da que penetran as augas do océ-
ano e do mar nun violento circuíto de mestura. O macizo continente africano, na
súa degradación subtropical sahariana, xera frecuentes células ciclónicas que se
manifestan nos habituais “levantes” fortes do Estreito. 

O recipiente Mediterráneo é un mecanismo complexo de rodelas ciclo e anti-
cicloxenéticos, inseridos nos dous grandes circuítos xerais que o dividen en dous
metades, a oriente e occidente. Xa Ulises soubo da violencia do encontro de
ambos, cerca do cabo das Sirtes, reclamado polas sereas. Ventos e correntes que
serán vehículo de tribos e de pobos desprazados por ambas ribeiras. Incluso a xeo-
loxía parece conectar cosmicamente coa dinámica dos fluídos ao rematar a súa
convulsión alpina en bucles que articulan e facetan o mundo mediterráneo desde
os Cárpatos ao Xura, as penínsulas meridionais, balcánica, itálica e ibérica, sen
esquecer os arcos magrebís do Rif e do Atlas.

Este é cerre periclinal do occidente, o ‘fisterra’ que conduce ao ‘mare tenebros-
sum’. Cerrado o Thetys, o afundimento do mar de Alborán deixa as costas euro-
africanas a menos de catorce quilómetros. Unha distancia que se domina coa mira-
da e que atrae aos que se contemplan desde un e outro lado, xeralmente ben rela-
cionados, se non pertencentes a idénticas estruturas políticas.

O paso de Xibraltar cara ao norte é unha invitación ao camiño. En busca do
estaño, en busca do cobre, en busca de gran, en busca de pasteiros, en busca de
caza, en busca de supervivencia, en fin. ¿Cal é o escenario natural desa invitación?
¿Pode falarse, tal vez, de camiños sen camiñantes? A paisaxe xeográfico é ese sis-
tema que inserta ao home na natureza coa que se “interpenetra”.

O mar, vehículo de relacións

Ao longo do cuaternario o mundo mediterráneo convértese no mellor centro
cultural, tecnolóxico e económico coñecido. Desde o Indo deica as Columnas de
Hércules desenvólvese a agricultura, a gandería e consolídase o sedentarismo co
nacemento da cidade ao longo dos últimos doce milenios. Estes procesos comple-
xos vense favorecidos por un conxunto de factores naturais propicios á comunica-
ción ou permeabilidade dos territorios afectados. Entre estes factores destaca a
presenza de camiños que invitan e facilitan a súa utilización polas sociedades ins-
taladas nos seus ámbitos. O mar é, sen dúbida, o máis importante. A propia deno-
minación que culminou ata nós fai referencia ás terras que comunica. Un mar
extenso en lonxitude, herdeiro do vello Thetys, sometido a unha elevada insola-
ción e, por tanto, un almacenamento de auga quente apenas comunicado co
Atlántico pola porta de Xibraltar que regula o intercambio de augas. Ese intercam-
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bio e a temperatura da auga, xeran unha circulación cicloxenética pegada ás súas
beiras que constitúe un elemento fundamental para a navegación de cabotaxe,
cara occidente na súa ribeira septentrional e cara oriente na meridional, á vez que
facilita a súa travesía nos estreitos de Xibraltar e de Tunicia.

A mitoloxía, a historia, a literatura e a arqueoloxía son prolixas en informa-
cións sobre a intensa humanización favorecida polo mar. Así, dispoñemos de
datos sobre os cambios climáticos que mobilizan os pobos a través dos relatos
védicos, o Xilgamesh ou o Xénese. Os periplos protagonizados por exipcios, feni-
cios, gregos, cartaxineses e romanos poñen de manifesto o prístino interese da

Puente romano Mérida. Foto de Nuria Pinal.
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exploración e os intercambios. As rutas de Ofir a Tarsis atopámolas detalladas no
Libro dos Reis: a flota de Hiram ía unha vez cada tres anos en busca de ouro, prata,
almafí, monos e pavos. Nesa liña enmárcanse as descricións dos mercadores -
exploradores antigos cuxos textos se inscriben na denominación xeral de “periéxe-
se”. Hecateo de Mileto (sobre o 500 a.C.), Helanico de Mitilene (s. V), Hannón,
Himilcón, Necao, Eutímenes, Piteas ou Nearco realizan exploracións diversas con
descricións dos litorais e condicións de navegación. Unha navegación case exclu-
sivamente de cabotaxe que ten a súa expresión literaria máis lograda na «Ora
marítima», de Marcus Festus Avieno, a pesar do xuízo demoledor que dela fai
Menéndez e Pelayo.

Un fito nos circuítos mediterráneos: as columnas de Hércules

Nese ámbito a presenza de Tarsis ou Tartessos non é a menos importante.
Trátase do peche natural das vías marítimas onde conflúen, probablemente, os
recursos do trans-país peninsular xunto aos procedentes do Magreb e do occiden-
te africano. Un emporio nebuloso de riqueza que non pasa desapercibido ao extre-
mo oriental do Mediterráneo e, por tanto, un obxectivo comercial de primeira
magnitude. O progreso da arqueoloxía non fai senón corroborar a hipótese dunha
destacada intensidade de intercambios ao ancho deste mar interior. É o extremo
do mundo, a porta do mar ignoto, onde abunda o ouro e a prata. Pero tamén a
porta do camiño das Casitérides. A evolución tecnolóxica fai do estaño un produ-
to estratéxico, imprescindible na elaboración do bronce.

E esa referencia está perfectamente delimitada polo lugar onde as correntes
mariñas e os ventos fan temeraria a fráxil navegación peri-mediterránea. Un lugar
cerrado polos promontorios inconfundibles de Calpe e Abila (Xibraltar e Ceuta).
Os máis audaces exploradores como os marselleses do s. VI, ou Piteas (330) e
Eratóstenes (230) aventúranse na circunnavegación da península, destacando a
desembocadura do Anas. Algo xa recoñecido en Ptolomeo, Polibio, Varrón ou
Estrabón. Pero a expresión de Píndaro «Máis aló de Gades todo é descoñecido»
converterase nun axioma para a cultura grecorromana practicamente ata finais da
Idade Media.

As chairas litorais, heraldos de atractivo agrario e mineral

Chegar ás columnas de Hércules e establecer contacto con tartesos e túrdulos
implica o descubrimento dunha cultura refinada e ancestralmente orientalizante.
As feraces campiñas litorais presaxian un interior atractivo. Pero o comercio agra-
rio compleméntase con notables aportes minerais e cun mundo de relacións máis
aló do fisterra gaditano: mundos atlántico e africano.
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A técnica de factorías litorais seguida por fenicios, gregos e cartaxineses
apóianse nun transpaís accesible por vías fluviais como o Betis ou o Anas. É a
imaxe da Turdetania transmitida por Estrabón a partir de Posidonio: Unha fertili-
dade extraordinaria multiplicada por intensas relaciones comerciais apoiadas
nunha flota numerosa. Entre os atractivos destacan o trigo, o viño e o aceite, pero
se complementan co sal, a cera, o mel, a cochinilla ou a pez. Ao mesmo tempo exis-
te unha tradición pesqueira con base comercial nas salgas atuneiras coa técnica da
almadraba. As reminiscencias romanas en Chipiona ou Baelo Claudia dan boa fe
do interese polo garum na gastronomía romana.

Ao interese pola feracidade agropecuaria únense os atractivos mineiros. De
novo Estrabón afirma que non existen ouro, prata, cobre e ferro de mellor calida-
de. Non hai dúbida de que o interese polos metais constitúe un dos factores cultu-
rais máis destacados na antigüidade, tanto desde a perspectiva suntuaria como
estratéxica. Non menciona Estrabón o estaño, probablemente porque o seu relato
está moi lonxe do esplendor do bronce, pero non hai dúbida de que nos encontra-
mos nun ambiente metaloxénico diversificado, rico e apetecible.

O extremo occidental do mundo, xa que logo, aparece desde a máis remota
historia como un lugar estratexicamente atractivo, tanto polo seu significado polí-
tico-estratéxico como económico. É un destino frecuente para as culturas orientais
e as súas flotas, pero ao mesmo tempo constitúe a mellor ponte entre os continen-
tes europeo e africano. A penetración no territorio peninsular é só cuestión de
tempo en función dos intereses militares, económicos e da capacidade demográfi-
ca ou a presión política.

A primeira paisaxe, superados os fitos litorais, son as pequenas e feraces cam-
piñas apoiadas neles: Campo de Xibraltar, campiñas de Vejer e Barbate, de Conil
e Chiclana, terras do Condado. E inmediatamente, as grandes chairas do
Guadalquivir e do Guadiana, onde as excelencias agrícolas alcanzan os seus máxi-
mos expoñentes. As grandes vías de auga serán os eixes de penetración cara ao
interior, especialmente cando son heraldos de riquezas mineiras complementa-
rias, como sucede no Tinto e no propio Guadalquivir polo Almonte.

Nunha paisaxe adornada por un clima benigno, de veráns cálidos suavizados
polo mar, de invernos mornos e chuviosos, de primaveras e outonos agradables.
Un clima que só adquire rigores no interior. A memoria de Columela ou de
Pomponio Mela está cargada das súas reminiscencias gaditanas e alxecireñas. A
paisaxe desta fin do mundo é ampla e invita á instalación humana e á penetra-
ción nun territorio prometedor. Este é a orixe de todos os camiños que se cons-
trúen no medio oeste peninsular. Un camiño aberto pola natureza: os cambios
estacionais, a alternancia de pasteiros para os herbívoros, as rutas de migración
para as aves.
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Porque as campiñas turdetanas se cerran con montañas de moi diverso
rango: desde os penedos alpinos sudbéticos da Serra das Neves (en Grazalema),
ata os cíngulos modestos da Serra Morena.

Os metais da Serra Morena

De onde chegan os cargamentos de metais que dilapida con tanta xenerosida-
de Argantonio? É preciso penetrar no interior do territorio e descubrir as fontes
deses ríos tinguidos. Cortar a terra prometida polos esteiros do Guadalquivir e do
Guadiana para descubrir o primeiro limiar, tal vez unha das rexións metalíferas
máis ricas do planeta pola súa diversidade. Carbón de Bélmez, pez de Puertollano,
azougue de Almadén, prata de Guadalcanal, ferro do Andévalo, ouro, cobre, ferro,
chumbo e prata de Riotinto e Tarsis. 

A Serra Morena é tan só a espiña dorsal de Turdetania. Unha espiña dorsal for-
mada de vértebras unidas por vales recónditos de longas primaveras. É un primeiro
destino, pero na súa entraña reside un “plus ultra”, un trans-país que pode reprodu-
cir a feracidade das campiñas béticas. Os camiños están marcados polos ríos. O
Guadiana penetra ortogonalmente marcando en Alqueva os camiños das chairas das
Vegas. O Tinto e o Odiel crávanse nas minas do Andévalo. O Guadalquivir trepa polo
Víar e o Bembézar deica a penechaira da Campiña, terra de Barros e La Serena.

Ao longo dos séculos as veas de Guadalcanal e de Riotinto teñen sido explo-
tadas por todas as culturas. No século da revolución industrial o imperio británi-
co require materias primas de todo o orbe e, desde o outro fisterra interésase polas
vellas riquezas mediterráneas: o valor estratéxico das columnas de Hércules e o
Mediterráneo occidental, con Menorca e Xibraltar; os tesouros metálicos da
columna vertebral da Turdetania. En vinte años chegan a extraerse máis de dous
millóns e medio de toneladas de cobre nunha das explotacións a ceo aberto máis
espectaculares dos camiños cara ao norte.

Ábrese o mundo do bosque mediterráneo sementado de outeiros e picoutos,
de barrancos, simas e vales. Do Ardila aos Pedroches reaparecen as fértiles veigas,
aínda que de dimensións reducidas. Á base da aciñeira e sobreira engádese nos
cumios o carballo e o castiñeiro, cun sotobosque de érbedo, cistáceas, lentiscos e
adelfas: unha paisaxe de invernos verdes e floridos, de nutritivos pastos, onde se
adiviña a presenza dos rumiantes acomodados á alternancia estacional, preludio
de Alcudia e La Serena.

Penechairas e veigas mesopotámicas

Alombados glacis esteparios levan os cumes metalíferos ás grandes chairas bai-
xoestremeñas, onde reina a vide e a oliveira xunto á aciñeira e a sobreira: a Terra de
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Barros, La Serena e as Vegas do Guadiana que cerran a Turdetania. O río é o primei-
ro límite, a fronteira setentrional, de caudal irregular, ás veces violento, ás veces con
fortes estiaxes. Os camiños conflúen no vao central, onde se concentran as grandes
manadas e os rabaños para os seus movementos estacionais. Alí os depósitos tercia-
rios vense interrompidos por un marcado limiar batolítico que rompe o curso.

Os camiños do fisterra conflúen en Mérida desde o Estreito ata o Guadiana.
Un camiño flanqueado por releves agrestes que atalaian calquera movemento que
se produza nas penechairas. Desde Regina, as serras de Hornachos, Alconera,
Alange e San Serván vixían o primitivo camiño circunmediterráneo, con fitos
como Ilippa, Hornachuelos, Cancho Roano e tantos vestixios dun interese polo
territorio tan antigo como a humanidade que o transita.

Os atractivos non alcanzan as expectativas da Bética, pero o zócalo paleozóico
segue ofrecendo xacementos minerais e excelentes perspectivas agrícolas e gandeiras.
É o mundo lusitano dos cabalos xerados polo céfiro, do viño e do aceite, dos rabaños
de porcos e de ovellas, da caza. E por calquera lugar a presenza do ferro e o chumbo,
o cobre e o azougue. Incluso as noticias de lonxanas riquezas baseadas no ouro e o
estaño. Ao outro lado unha suave pendente de alombados glacis soben ata a diviso-
ria co Texo. Son a fase máis continua das Serras Centrais Estremeñas: Guadalupe, as
Villuercas, Montánchez e San Pedro que conecta con San Mamede. Unha cristaría de
releves silúricos residuais e de bloques alpinos desnivelados deseña un rosario de
pasos aos camiños que se abren desde o sur. Puerto de Santa Cruz, Las Herrerías, o
Zángano e San Vicente son os camiños das ovellas, das rutas, dos megálitos que se
instalan en cadansúas penechairas. Os outeiros de Trujillo e Cáceres dominan o inter-
valo entre as serras e o Texo, esa fronteira, muralla invertida que forma os Riveros,
tan infranqueables como as máis altas das serras. Pontes de Alcántara, Alconétar,
Monfragüe e Almaraz conectan o acio de camiños que se concentran no que procede
de Mérida. Fronteira norte sur, pero tamén costas de Castela e Portugal.

As novas quimeras do ouro: do Sistema Central ao macizo galaico-duriense

Máis aló do Guadiana hai unha violenta transformación da paisaxe. Os glacis
e as rañas trepan cara as serran centrais estremeñas e abren o camiño do Texo. A
fertilidade agraria perde toda intensidade para dar paso a unha actividade maior-
mente gandeira, propia de lusitanos e vetóns. Pero se manteñen as expectativas
metalíferas a través dos praceres auríferos do Texo e os xacementos de prata,
chumbo, estaño ou ferro.

O camiño queda perfectamente enmarcado nunha correspondencia de vaos e
outeiros, de pasos obrigados e de cidades que os defenden, protexen ou explotan.
Son os contrafortes urbanos que controlan os pasos do Sistema Central: Ciudad
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Rodrigo e Coria, Salamanca – Béjar e Plasencia, Avila e Arenas de San Pedro -
Oropesa. O camiño circum-mediterráneo non pode ser unha excepción, de manei-
ra que a ruta primate ha de encontrarse inzada de asentamentos: o home ratifica
así a súa adaptación á natureza. O valor do camiño máis curto destaca sobre os
flancos. Pasos escavados polos ríos e as fracturas tectónicas. O Alagón, como antes
fixeran o Víar e o Bembézar, nace en plena meseta do Douro, preto do Tormes
medio, para precipitarse cara o Texo a través dun bloque afundido entre as serras
de Béjar e Gata. Outros pasos máis elevados, de menos accesibilidade e máis esca-
so valor estratéxico atopámolos no val do Jerte, no Puerto del Pico, cara o leste, e
por occidente o Puerto Perales. Alí se esconden Las Hurdes e las Batuecas, berce
de lendas e descoidadas das rutas ao desaparecer o interese polo ouro. 

Pero de ónde proceden a ourivería de Torrejoncillo e Ceclavín, as lendas das
terras de Granadilla das areas auríferas? Tal vez máis ao norte. No ámbito de
Astorga, xa na ruta do Sil, atópanse as Médulas, onde a terra se esmigalla ata des-
velar o misterio das súas entrañas. O Pino del Oro en terras de Aliste. Pola
Sanabria á Canda e polo Bierzo a Pedrafita do Cebreiro. O ouro e o estaño concén-
transe neste extremo do camiño e a súa apertura noroccidental. A paisaxe lunar
das Médulas próximas ás Cabreras e a oferta do estaño por Sanabria ou o Bierzo
cara o outro Fisterra. Os pasteiros de verán sementados de carbón e de ferro de

Disco de Teodosio.
Bronce (original plata sobredorada).
Almendralejo (Badajoz).
338 d.C.
Diámetro: 74 cm. Peso 15.344,7 gr
de 996 milésimas.
Museo Nacional de reproducciones
artísticas (original en la Real
Academia de la Historia).
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Asturias e Cantabria. O mar, un mar que salva as columnas de Hércules, San
Vicente e a Costa da Morte.

As despensas do Douro

O Sistema Central rompe a meseta en dous hemisferios, deixando ao norte as
chairas altas do Douro, por encima dos oitocentos metros. É unha submeseta orla-
da de montañas que a conectan ou a desconectan do mundo atlántico. Aquí se
encontran as depresións arxilosas e os afloramentos do zócalo, os vaos dos ríos e
o violento entallamento de “Los Arribes”. Unha cidadela de matacáns que impiden
a influencia do mar e que introducen un indiscutible matiz de continentalidade,
ideal para os cereais de inverno.

Conxunto de plataformas que introducen matices perceptibles nos gradien-
tes termopluviométricos, á vez que interveñen diferencialmente no xogo latitudi-
nal do fronte polar. A primeira consecuencia é a notable diversidade bioclimáti-
ca que, unida aos contrastes litolóxicos, producirá desiguais paisaxes xeográficos.
A diversidade maniféstase nas flutuacións estacionais e nos ecosistemas que
delas se derivan.

A submeseta do norte é o dominio dos invernos longos e os breves veráns,
ambos rigorosos. As chuvias escasas localízanse entre a primavera e o outono, con
algunhas tormentas de verán e algunhas nevadas de inverno. As montañas circun-
dantes multiplican a habitabilidade do verán, contra o “anecúmene” invernal
imposto polo frío e a neve. Son unha excelente reserva de auga para o verán da
chaira. 

Cando observamos o flanco de cidades que inzan o Douro desde Zamora a
Soria (Toro, Castronuño, Tordesillas, Peñafiel, Aranda, San Esteban de Gormaz),
non podemos abstraernos á presenza dun fronte urbano escrupulosamente des-
eñado. O Douro parte a submeseta en dúas metades meridianas. É un obstáculo de
difícil travesía. Os camiños acomódanse aos pasos naturais e alí se instala o home
nunha liña estratéxica de permanencia histórica. Ao mesmo tempo, o contacto de
dúas unidades litolóxicas submeridianas separan as terras do zócalo das depre-
sións arxilosas. Un mundo gandeiro e mineiro, fronte a un mundo agrícola. O
campo charro, os arribes, a terra de Aliste ou o Sayago, fronte á Armuña, o campo
de Peñaranda, as terras do Pan e do Viño, a Terra de Campos. Ese contacto será o
camiño que aproveita o porto de Baños, o vao do Tormes en Salamanca, o do
Douro en Zamora e que se abre aos páramos leoneses e ao camiño de Astorga e de
Galicia, ao mundo cántabro e ástur, á vía de Europa e cara o oriente mediterráneo
a través do Ebro.
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Fisterras do norte (Casitérides, ástures e vías euromediterráneas)

O camiño permanece na Maragatería cara o Bierzo e o Cebreiro, pola Canal
de Castilla cara as Brañas e o Cantábrico, polos páramos do Esla e o Órbigo cara
os portos e as Asturias de Oviedo. En Astorga, en León e en Carrión-Frómista ató-
panse o Camiño de Santiago, porta e vehículo de Europa, cerrando o bucle medi-
terráneo occidental.

Desde unha perspectiva paisaxística son os territorios da Iberia húmida, da
carballeira e as faias, dos pastos de verán, da dieta a base de paínzo, millo, pataca,
castaña e col. No occidente chégase aos ambientes de máxima nebulosidade, con
temperaturas suaves e abundante humidade, nun tránsito gradual desde o oriente
ourensán e lucense deica as rías e mariñas. Fragas e carballeiras abrigan un soto-
bosque de xestas e toxos en suaves lombas entre ribeiros encaixados onde se ins-
tala a escasa agricultura e mesmo abrigados viñedos. A costa recortada das rías
forma unha sucesión de portos resgardados do violento fisterre, que invitan á
pesca, suavizados polas brisas mornas arrastradas pola corrente do Golfo que posi-
bilita a presenza do laranxal e a camelia. Unha paisaxe confundida ás veces coas
Casitérides e, en todo caso, aberta ao salto cara a Bretaña e as illas británicas. E no
centro, Santiago de Compostela, onde Xelmírez trasladou o arcebispado de Mérida
e o tumbo de Santiago.

Os derrames dos montes cantábricos forman unha rampla ascendente polas
terras leonesas que verten ao Douro. A divisoria alcanza os dous mil cincocentos
metros para chegar a Asturias a través dos tallos do Deva, Cares, Sella, Carrión ou
Pisuerga que acobillan os pasos de San Isidro, Pajares, San Glorio ou
Piedrasluengas. Tallos que deixan ao descuberto unha riqueza mineral de talco,
carbón, ferro, blenda, sal e toda unha galería que abrangue desde o paleozóico do
Rañadoiro aos depósitos terciarios das cuncas, pasando polos diapiros mesozóicos
e os carboníferos hulleros. Pero a epiderme tapízase de ricos pasteiros onde reside
a ruta pasiega dos foramontaos, os parques brañegos de Saja – Besaya, dos Picos
de Europa, de Somiedo ou dos Ancares.

O camiño

A visión xeográfica do occidente peninsular permítenos valorar o camiño
como un instrumento ao servizo do home. A configuración litolóxica e tectónica,
a convivencia do zócalo paleozóico, profundamente tectonizado e as cubetas sedi-
mentarias do terciario; a complementariedade e sucesión climática coincidente co
estratificación en latitude dos xacementos minerais; a función canalizadora do
Estreito sobre as relacións climáticas, naturais (de flora e fauna) e culturais entre
África e Europa; o papel da Bética como porta das sucesivas civilizacións, conver-
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téndose en crisol e emblema do “hispano” (hispano – oriental, hispano – romano,
hispano – godo, hispano – musulmán ou andalusí...). Todo un conxunto de cir-
cunstancias asociadas sen as que calquera interpretación histórica ou arqueolóxi-
ca carecería da armazón que a sosteña. Unha paisaxe de fronteira permeable que
reclama a comunicación e o movemento. Unha paisaxe convertido nunha das
rutas máis activas e eficaces desde a antigüidade e que debe reivindicar ese papel
vertebrador do territorio que os tempos actuais lle furtaron de xeito ruín.
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UNHA VÍA PARA VARIAS PAISAXES. A VÍA ASTORGA-LUCUS

A. RODRÍGUEZ COLMENERO

Universidade de Santiago de Compostela

A brevidade da que é preciso dotar ao texto que segue impide calquera tipo
de disquisición teórica sobre cuestións xerais que sería preciso termos en cona
antes de abordar o tema que se nos asigna. É por isto que trataremos de esbozar
soamente aspectos estritamente imprescindibles para a comprensión do noso rela-
to, deixando para mellor ocasión outras aportes que, de ser tidas en conta, farían
de imposible observación as limitacións de espazo que se nos recomendan. 

Pese á marcha do vial que o Itinerario de Antonino describe baixo o título
Item ab Emerita Cesaraugusta, número 24 da ordenación de Saavedra, desde
Emerita en dirección a Astorga, percorrendo as coñecidas mansións da denomina-
da Vía da Prata hasta Oceloduri, sería imposible establecer a necesaria conexión
deste camiño con Asturica só cos datos ofrecidos por aquela fonte viaria, xa que
despois de Oceloduri vira decididamente cara a coñecidas capitais do nordés his-
pánico. Algo parecido sucede, en relación con este mesmo asunto, no Anónimo de
Ravena, se ben esta vez a desviación, neste caso cara a Ossaron, prodúcese nunha
mansión posterior, Brigeco concretamente. 

En realidade, a primeira fonte antiga que pretende mencionar unha vía exis-
tente entre Asturica e Emerita, enumerando para iso todas as súas mansións, é a
táboa terceira do denominado Itinerario de Barro, representando este feito un dos
argumentos de máis peso para a defensa da súa autenticidade. Sen embargo, o
argumento arqueolóxico-epigráfico definitivo da prolongación desta ruta ao norte
da líña do Douro constitúea o recentemente aparecido miliario de Nerón de Milles
de la Polvorosa (Zamora), que marca a milla 259, indubidablemente desde
Emerita, cara a unha cidade que, atendendo ás distancias relativas, non pode ser
outra máis que Asturica. 

Pouco importa a polémica de se este camiño histórico se chama Vía da Prata
ou doutra maneira. O importante é que constituíu durante a época romana unha
das vías oficiais do imperio, debéndose restrinxir exclusivamente o seu ámbito ao
tramo existente entre Emerita e Asturica. A partir de ambas poboacións poderá
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cada quen prolongar o que queira, pero se tratará xa de vías ás que será preciso
dar outro nome, como e xeito diáfano sinala o Itinerario de Antonino.

E este é o caso da vía desde Asturica a Lucus Augusti, XIX do Itinerario de
Antonino, que nos corresponde tratar aquí. 

En realidade, a chamada vía XIX do Itinerario de Antonino ten a súa orixe en
Bracara e o seu punto final en Asturica, marchando a partir de Lucus por un tra-
zado común coa vía XX, denominada con pouco merecemento per loca maritima.
Cabe engadir, ademais, que a presente ruta é de construción augustea e a máis
antiga do Noroeste Peninsular, despois da XVII, deducíndose dos seus miliarios
que foi inaugurada no ano 11 da era, uns 15 anos despois da súa mencionada com-
pañeira. 

O percorrido desta ruta se establece, a grandes trazos, desde Bracara deica
Turoqua (Pontevedra) pola franxa atlántica interior, e desde esta mansión ata Iria
pola banda litoral. En canto ao tramo Iria-Lucus somos da opinión de que se encai-
xaría polo val do Ulla de ter en conta, tanto os miliarios de Calígula de Vedra e San
Román da Retorta como o de Caracalla de Monterroso. 

En todo caso, o que agora faia o noso propósito é describir brevemente o seu
trazado entre Lucus e Asturica, como prolongación natural que é da Vía da Prata
cara a Galicia. 

Contrariamente ao que estableceran todos os autores que nos precederon, o
noso trazado segue un decurso distinto dos que ata a data se teñen avanzado. Os
dous problemas fundamentais na dirección do seu tránsito serían por cal dos por-
tos traspasaría os montes do Caurel e cal podería ser a súa derrota a partir de
Bergidum, onde confluía coa Via Nova, coa que, segundo case todos os autores,
seguiría un trazado común deica Asturica. 

En canto á primeira das cuestións, chegamos á conclusión de que a nosa vía
non pasaba por Pedrafita do Cebreiro, como afirma a xeneralidade dos tratadistas
do tema, pese a que é o porto agora preferido no establecemento das modernas
comunicacións, senón por outro paralelo, máis oriental e próximo, situado a máis
baixa cota, o do Comeal. 

En realidade, o novo trazado nos vén imposto, en primeiro lugar, pola aliña-
ción dos miliarios con anterioridade coñecidos, como é o caso dos dous de
Arxemil, un deles dedicado a Hadriano e outro anepígrafe, ou os novamente por
nós descubertos de Coeo, Tórdea e Pontes de Gatín, todos eles sen inscrición. Certo
que o miliario dedicado a Caro de Franqueán, tamén por nós dado a coñecer no
seu día, nos presenta problemas se pretendéramos integralo na aliñación suxeri-
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da. Sen embargo, á hora de querer atribuílo a outra vía, que supostamente se diri-
xiría cara ao sur, por Baralla, as condicións topográficas, netamente adversas, non
permiten supoñer dita ruta, polo que non queda outro remedio que pensar na exis-
tencia dunha variante meridional da mesma vía, con bifurcación e confluencia en
Arxemil e Mirandela, respectivamente. O releve da zona aconsella esta posibilida-
de e xa non constitúe un feito insólito, polo que temos investigado, que tales
variantes poidan darse nas vías romanas do noroeste hispánico. 

Por outra parte, a condición de miliario orixinario que posúe o cilindro exis-
tente sobre a actual ponte de Pontes de Gatín, viaduto sucesor, sen dúbida ningun-
ha, doutro inicialmente romano e hoxe en día remodelado para soporte dunha ins-
crición viaria de tempos de Carlos III, vén constituír un indicio de que a vía se
encaixaba polo val do río Cervantes, polo menos ata a aldea do Fabal. A partir de
aquí o ascenso ata O Comeal, por onde necesariamente hai que levala, atendendo
aos vestixios estruturais conservados, o trazado da ruta énos descoñecido xa que
podería ascender directamente, ou polo Pontorrón, con condicionantes topográfi-
cos case imposibles de superar, ou dando a volta por Ponte Doiras, o que, pese a
axustarse a unhas mellores condicións topográficas, non conta con indicio ningún
estrutural ou epigráfico que puidera avalar esta posibilidade. En todo caso, e pese
a estas limitacións de coñecemento, a vía tiña que buscar necesariamente o porte-
lo do Comeal, como a continuación imos dicir. 

Establecidas as premisas precedentes, sobre todo de natureza epigráfica, pasa-
mos a confirmar o trazado proposto cun breve estudo dos vestixios estruturais ori-
xinarios da ruta, que aparecen en forma de lombos e explanadas de diversa lonxi-
tude en varios lugares dela. O primeiro dos aggeres ou lombos detectados foino
nas inmediacións da ermida de Nosa Señora das Virtudes, en Adai (O Corgo),
onde, cando se procedeu a recoñecer a vía, a fortuna fixo que nos encontrásemos
casualmente con don José Manuel Pol Herbón, quen nos mostrou un sector duns
douscentos metros do que tradicionalmente era considerado como vía romana e
el recordaba aínda, cando era neno, atravesando o campo da festa. Efectivamente,
trátase dun lombo de máis dun metro de elevación e uns dez de anchura, que é
observable en dirección SE-NO durante un percorrido duns 300 metros, conti-
nuando, en sentido oposto, e unha vez atravesado o campo da festa, por espazo
doutros 500 metros, que son seccionados transversalmente pola estrada que vai de
Adai a Campelo. 

Outro pequeno sector de agger duns 100 m. de lonxitude foi descuberto
tamén polos que subscriben no Cumeal, xa na fronteira mesma coa provincia de
León. Isto veu confirmar o decurso revolucionario, con respecto a trazados ante-
riores, que no seu día tiñamos atribuído xa á vía, negando o seu paso por Pedrafita
do Cebreiro e encaixándoo pola cunca do río Cervantes e posteriormente do
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Cancelada, á vez que a ligazón lóxica coas explanadas de dita vía tamén por nós
detectadas nos termos das aldeas leonesas de A Braña, Resinde e Ruitelán. Outros
fitos intermedios fundamentais foron as dúas explanadas, de non menos de 300
metros de lonxitude por 10 de anchura cada unha delas, talladas na ladeira orien-
tal da cunca do río Regueiro da Aira, entre a aldea de Ouselle e o gran viaduto
sobre o Navia da autovía do noroeste. 

Transcendental resultou, por outra parte, o descubrimento de, inicialmente,
un posible agger duns douscentos metros desta mesma vía, ao sur de Abelleira, ao
lado do vello camiño que comunica esta aldea con A Barrosa, a través de O
Carballal, cuxa natureza viaria romana foi confirmada nos últimos tempos
mediante unha oportuna, á vez que inoportuna, arada profunda para labrar un
prado, a cal puxo ao descuberto, destruíndoa en parte, a glarea strata do pavimen-
to de dita ruta. E dicimos que resultou transcendental porque, por unha parte, con-
duce a vía a través da cómoda topografía do portelo do Carballal e, por outra, per-
mítenos inserir neste decurso a inscrición aos lares viales de Papín, onde cremos
que se produce a redución da mansión de Timalino. Por outra parte, nos últimos
tempos, e axudados pola preciosa información subministrada polo tenente alcalde
do concello do Corgo, puidemos descubrir novos e extensos sectores da vía a tra-
vés dos termos de Adai, Arxemil ata o límite co de Coeo, sectores que aparecen
topograficamente fixados por nós mesmos no mapa mediante GPS, e permítennos
reconstruír o seu auténtico trazado e dirección neste sector. 

Finalmente, unha prospección pormenorizada do terreo e informadores tan
veraces como don Manuel López Gómez, veciño de Campelo, onde aínda se coñe-
ce este trazado como Via Romana, permitiunos determinar, entre o Monte da
Lomba (Campelo) e Chavín extensos sectores de agger e outros elementos da caixa
da vía, que se pormenorizan no plano adxunto. 

En síntese, e no que se refire ao tramo de vía desde Lugo ata O Comeal, sai-
ría de Lugo a nosa vía pola paraxe da Tolda, continuando por Conturiz, Viador,
Coeo e termo nororiental de Arxemil, torcendo despois cara a ermida das Virtudes,
Lombo de Campelo, nordés de Chavín, Tórdea, Miranda, Mirandela, Laurentín,
Furís de Abaixo, Pereira, Abelleira, A Barrosa, Val, Condomiña, O Cereixal, Ouselle,
Pontes de Gatín, O Fabal, Vilanova, Ponte de Doiras, estrada do Portelo ata o des-
vío para San Miguel, Xestoso e O Comeal, proseguindo, xa na provincia de León,
por La Braña e Resinde, onde tamén descubrimos importantísimos restos orixina-
rios, ata Ruitelán, en cuxas proximidades se situaría a mansión de Uttaris. Cómpre
dicir, ademais, que é dado situar neste tramo dúas das mansións da vía, ademais
das de Lucus Augusti mesmo. Despois de moitos cálculos e reducións chegamos á
conclusión de que a mansión de Timalino correspondería ás inmediacións de
Papín onde foi localizada precisamente un ara dedicada aos Lares Viales. En canto
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á de Ponte Nevie, haberá que colocala, por definición, nas beiras do Navia, e nin-
gún candidato máis sólido nas orelas desta corrente fluvial que Pontes de Gatín. 

No que atinxe ao tramo existente entre Ruitelán e Asturica, cabe distinguir o
sector que vai desde a primeira das poboacións ata Bergidum (Cacabelos) e o que
se estende desde Bergidum deica Asturica. No primeiro deles non se contabiliza
miliario ningún, salvo o bastante problemático de Pieros, xa nos lindeiros de
Cacabelos. Por outra parte, e en flagrante contraste co que sucede no tramo ante-
rior, entre O Comeal e Ruitelán, os vestixios estruturais son igualmente case
inexistentes, feito bastante explicable se se ten en conta a estreitura do corredor
do Río Valcarce polo que se foron encaixando, moi próximas entre si, as comuni-
cacións de todos os tempos entre o norte de Galicia e a meseta, destruíndo as pos-
teriores ás anteriores. Por outra parte, sobre o sector Bergidum (Cacabelos)-
Asturica convén facer unhas matizacións previas xa que se presentan problemas
de vulto. Todos os tratadistas teñen conducido ata agora a Vía XIX, desde
Cacabelos ata a Venta de Albares, poboación situada despois e non lonxe de
Bembibre, xa no Bierzo Alto, a través de Congosto, onde se sitúa un miliario de
Nerón, Las Murielas, de onde proceden outros tres anepígrafes, e San Román de
Bembibre, ao que se atribúe o honor de ter sido a mansión de Interamnium
Flavium, proseguindo despois por Bembibre mesmo ata Venta de Albares. O pro-
blema preséntase precisamente neste punto, posto que dubidamos de se a ruta se
internaría pola cunca do río Tremor ata Torre, Montalegre e Manzanal ou se desde
Venta de Albares se dirixiría cara a Cerezal de Tremor, para ascender despois ata
Brañuelas e proseguir por Culebros e Otero de Escarpizo deica Asturica.
Precisamente, en Culebros apareceu recentemente un miliario fragmentado dun
emperador do Baixo Imperio aínda sen identificar e en Otero de Escarpizo dimos
a coñecer outro de Magnencio que apareceu no pórtico da igrexa parroquial facen-
do de apoio a unha das pilastras de madeira nas que se sustenta o teito. 

Todo depende de por onde se leve a Via Nova do Itinerario de Antonino que,
por definición con respecto á vía XIX, máis antiga, e tendo en conta que existen
xa varios miliarios no Bierzo que pregoan esta condición, non pode ser levada por
idéntico trazado que a súa predecesora. En resumo, e dando como moi probable
que a Via Nova prosiga desde Cacabelos deica Asturica por Toreno, Noceda, San
Justo de Cabanillas, Quintana de Fuseros e Folgoso de la Ribera, as nosas dúbidas
se presentan en torno a se neste último punto ou proximidades se cruzarían os
decursos de ambas sendas, co que a Via Nova sería a que avanzaría por Torre,
Montalegre, Manzanal e Brimeda, ata Asturica, e a XIX a que ascendería ata
Brañuelas, entrando en Astorga por Otero de Escarpizo. Dos miliarios existentes,
así como dos seus respectivos lugares de aparición, pouco podemos deducir en
orde a despexar todas estas incógnitas. En calquera caso, e como vestixios estrutu-
rais atribuíbles ao ámbito do Bierzo, podemos sinalar un fragmento xenuíno de
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explanada romana no cume do Puerto de Manzanal, no caso de seguir a dirección
de Torre, ou dos restos dun agger bastante prolongado na subida a Brañuelas,
desde Cerezal de Tremor, e en Brañuelas mesmo, unha vez pasada a aldea cara ao
leste. Faltaría por engadir algo máis acerca das mansións deste tramo, despois de
Ponte Nevie. 

A primeira delas é a de Utaris, que, atendendo ao valor da milla que atribuí-
mos a este tramo, habería que identificar co Castro das Coroas, en Vega de
Valcarce. Efectivamente, a presenza dun castro importante neste lugar constitúe
por si mesmo un candidato idóneo para tal atribución. Pero é que, ademais, o
número de millas que o Itinerario de Antonino atribúe a este tramo intermansio-
nario parece coincidir con este mesmo punto xa que, seguindo a derrota do traza-
do sinxelo antes exposto, entre Pontes de Gatín e o Castro das Coroas existen trin-
ta quilómetros o que, reducido a millas, nos daría as XX que marca o Itinerario de
Antonino, cun valor moi próximo aos 1.480 metros, isto é, a milla de oito estadios. 

En canto á mansión de Bergidum, acharíase a 16 millas ao leste da anterior,
coincidindo a súa situación co contorno de Cacabelos, onde se teñen descuberto
importantes vestixios romanos, sobre todo na zona do cemiterio, en plena chaira.
Sen embargo, o nome tómao a mansión do impoñente oppidum de Castroventosa,
de onde proceden importantes achados romanos. Este gran poboado de altura
mostra aínda un impoñente recinto murado de época tardorromana. A mansión
de Interamnium Flavium, sen embargo, resulta para nós aínda un tanto misterio-
sa. En primeiro lugar, trátase dunha mansión que, ao igual que Bergidum, figura
como común a dúas vías, a XVIII e a XIX, un feito difícil de conciliar, salvo que as
dúas seguisen, nun tramo concreto, idéntico trazado. Agora ben, a Via Nova, que
delatan como tal os miliarios, e que comparte coa XIX tales mansións é definida
pola lenda dalgúns cilindros aparecidos no val do Bierzo como via nova facta ab
Asturica Bracaram, co que dito trazado común parece quedar invalidado. A solu-
ción sería que ambas vías, posto que percorrerían vales paralelos, se cruzasen en
Venta de Albares, despois de Bembibre, co que o problema quedaría resolto. Sen
embargo, a ausencia de restos romanos de certa importancia no lugar invalida cal-
quera intento de facer coincidir este punto con Intermanium Flavium, un núcleo
certamente promovido xuridicamente se temos en conta o epíteto. A solución
sería retrotraer a mansión a San Román de Bembibre, onde parece que houbo ves-
tixios romanos de certa consideración, pero tal localización estaría lonxe de solu-
cionar algúns dos problemas antes apuntados. Como pode observarse, e pese a
unha intensa investigación, tanto propia como allea, os problemas que afectan a
esta ruta son aínda numerosos e resultaría pretensioso tratar de solucionalos en
tan curto espazo. 
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