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Miliário das Contenças

Monólito de granito, com cerca de dois metros e trinta centímetros de altura, 

com sessenta centímetros de diâmetro. Apresenta a seguinte inscrição: 

"IMPERATOR. NERV(a)/ CAESAR AVG(ustus)/ P(ontifex). M(aximus). TRIB(unicia) 

POT(estate)/ P(ater) P(atrie) CO(n)S(ul) III/ A BRACARA/ M(ilia) P(assum) XXXVI. 

Traduzindo: O Imperador Nerva César Augusta, pontífice máximo, investido com a 

tribunícia potestade, pai da pátria e cônsul pela terceira vez, arranjou a milha 36 

desde Bracara Augusta (COLMENERO, 2000).

A consagração ao imperador Nerva aponta para o ano de 97 d.C., 

ao passo que a milha XXXVI remete o seu lugar original para os arredores 

do Monte das Contenças, na freguesia de Fontoura, Concelho de Valença.

Actualmente, encontra-se no concelho de Paredes de Coura, no 

lugar de Rubiães, na Capela de São Bartolomeu das Antas. É utilizado como 

coluna de suporte do alpendre da capela.

 



Miliário de Chamosinhos

Monólito cilíndrico de granito, fracturado na parte superior, com cerca de um 

metro e setenta centímetros de altura, com quarenta e cinco centímetros de 

diâmetro. A sua inscrição refere a distância de XXXI milhas. 

A datação torna-se demasiado complexa devido à ausência do início da 

inscrição, dedicada a Constantino II, cuja cronologia aponta para 337-361 d.C..

A inscrição legível no marco é "IMP(eratori) CAES(ari) / D(omino) N(ostro) 

[F]LAVIO / IVl(i)O CON[s] / TANTIO/ MAXIMO VI / CTORI TRIUMPH / [a]TORI 

AVG(usti) C(aesaris) DIVI / CON(s)TANTINI / MAXIMI FILIO/ CLAUDI PRONE[p 

(oti)] / XXVII ". Traduzindo: dedicado ao César, imperador, nosso senhor, Flávio Júlio 

Constantino Máximo, vencedor e triunfador, filho do divino Augusto César 

Constantino Máximo e bisneto de Cláudio. Milha 37 desde Braga (COLMENERO, 

2000).

O miliário estava em S. Pedro da Torre num quinteiro, perto da Igreja, sendo 

adquirido por Leite de Vasconcelos, em 1909.

O seu local original seria nas imediações da Igreja de S. Miguel de 

Fontoura, por onde a via romana desceria até ao Vale do Minho, passando por Cerdal 

e Gandra. 

Actualmente encontra-se no Museu Nacional de Arqueologia.



Miliário de Arinhos

Monólito cilíndrico, aproximadamente com dois metros e dois centímetros de 

altura e cinquenta e quatro centímetros de diâmetro, descoberto no lugar dos Arinhos, 

posteriormente, levado para a Praça-Forte, onde actualmente se situa.

Na área superior do miliário, a seguinte inscrição: " TI(berius). CLAVDIVS 

CAESAR/ AVG (gustus). GER. MANICVS/ PONTIFEX. MAX(imus). IMP(erator) V/ 

COS(n) S(ul) .III. TRIB(unicia). Postest (ate). / III. P(ater). P(atriae). BRACA(ra)/ XLII ". 

Traduzindo: César Augusto Tibério Cláudio, germânico, pontífice máximo, da terceira 

potestade tribunícia, a quinto imperador e a terceiro consul, pai da pátria. Construía a 

milha 42 até Braga (COLMENERO, 2000).

A inscrição remete-o para o período do Imperador Tibério Cláudio, o qual 

teria mandado reestruturar esta via entre 21 de Janeiro de 43 e 24 de Janeiro do ano 

44, pelo facto de fazer referência a "III Tribunícia Potestade". O miliário estava erguido 

próximo da via IV do XIX do Itinerário Antonino, cujo trajecto seria Braga/Astorga.

A sua funcionalidade seria indicar ao viajante que estava a XLII milhas de 

Bracara Augusta, distância que corresponde ao percurso Braga a Tuy.

   

Foto. 4. Miliário dos Arinhos 
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