
FICHA DE TRABALLO INVESTIGACIÓN PATRIMONIO 

CAMIÑO DE INVERNO 

 

 Nome do Monumento: Os codos de Belesar (antiga calzada 

romana) 

 

 Fotos: 

 

 

 



 

 

 Estado de Conservación: Bastante deficiente, según o tramo, polo 

feito de ser unha infraestrutura romana que perviviu ata os nosos 

días, podemos decir que algo ben conservada. 

 

 Situación do monumento: (google maps) 27500  Chantada - 

Lugo 

  Coordenadas: 42º 35' 30.0" N - 7º 43' 30.9" W 

 

 

 



 Técnica construtiva: A técnica empregada ven resumida no 

seguinte esquema 

 

A técnica empregada ven resumida no seguinte esquema: 

 

 

 

No caso de vías non urbanas este esquema era simplificado e non 

sempre había os catro niveis ou estratos, como sería neste caso por 

non ser un camiño dunha cidade. En calquera caso o proceso era 

primeiro un estudo de topógrafos, logo un trazado e adecuación das 

inmediacións (tala de árbores, maleza etc), e despois o nivelado e 

empedrado, tratando de evitar fortes desniveis, zonas inundables e 

lugares inseguros ou con moitas curvas ou montañosos con 

derrumbes posibles. 

 

 Historia, breve resumo: Se trata dunha antiga calzada romana que 

descende en zig-zag –os codos- de maneira acusada, entre 

espectaculares soutos de castaños e carballos. Trátase do último 

tramo, xa sobre o río, con vistas sobre Belesar e os socalcos da beira 

do norte do río Miño. 

 

Os romanos encheron o seu imperio de infraestruturas como pontes, 

calzadas e acueductos que vertebraban o territorio e o comunicaban 

coa capital receptora de tributos e símbolo da autoridade: “Roma”. 

Para elo desenrolaron unha técnica de probada eficacia e 

durabilidade, tendo en conta que subsistiron tramos importantes das 

calzadas ata os nosos días.  

 

 Dato curioso: Chámase codos de Belesar porque comunicaba coa 

vía que unía Astorga e Braga en Portugal, e recibe ese nome porque 



ao baixar e subir polas beiras do río Miño era imposible facelo en liña 

recta, debido ao gran declive. Consérvanse perfectamente uns 7 kms 

de camiño empedrado. 

 


