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Son as cidades espazos que habitamos e que moitas veces
agachan no seu interior riquezas que ignoramos e nas que
non somos quen de reparar. É preciso mirar ben, observar,
fixarse nos detalles, esculcar nas diferentes capas que o tempo foi deitando na trama urbana, para poder sacar á superficie as pezas importantes, trascendentes do corpo da cidade. Esas pezas que singularizan e fan única a cada cidade,
aquelas que as dotan de carácter propio, diferenciándoas de
calquera outra.
Saber percorrer as nosas cidades parándose en fitos senlleiros das mesmas; observar as diferentes partes do plano
sabendo distinguir os seus núcleos históricos das áreas de
recente creación; captar os diferentes ritmos vitais que están
detrás de cada zona; ser quen de valorar criticamente as intervencións urbanísticas levadas a cabo nos diferentes momentos históricos, e ser capaces de demandar espazos urbanos
de calidade, son obxectivos que queremos axudar a acadar
con estas guías que poñemos nas túas mans.
Nelas recollimos os procesos de crecemento das nosas cidades, mostrándoche como foi a evolución dos seus planos.
Destacamos os fitos arquitectónicos máis importantes das
mesmas, para que sexas capaz de valoralos debidamente.
Planteámosche reflexións e cuestións que pretenden achegarte a unha mirada crítica sobre os espazos que habitas.
Buscamos que o cotiá, para moitos de vós, sexa unha fonte de
disfrute e de aprendizaxe.
Desexamos que as uses e divulgues no teu contorno, para
que, dende o coñecemento, a cidadanía asuma o espazo urbano como algo propio e demande un desenvolvemento urbano respetuoso e sostible que sexa quen de mellorar a nosa
calidade de vida.
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ALGÚNS CONSELLOS PARA AS SAÍDAS
• Respecta SEMPRE a natureza e o contorno.
• Disfruta o paseo cunha marcha suave, con tranquilidade e boa disposición.
• Non perdas o grupo de vista para que non haxa esperas molestas.
• Non utilices cassettes, radios, reproductores de MP3 ou calquera outro
artiluxio que nos impida participar activamente nas actividades, nin con auriculares nin, moito menos, sen eles.
• Permanece sempre atento/a ás instrucións do profesorado que vos acompañe e dos monitores e monitoras das actividades.
• Colabora no coidado das intalacións que usemos e axuda a manter
limpos os espazos que visitemos, utilizando os colectores para os desperdicios. Non debemos tirar nada ao chan, nin no medio construído nin
nos espazos libres. Se non atopamos colectores, gardaremos nunha bolsiña
o lixo ata poder depositalo no lugar axeitado.
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é de 465 m, no río Miño a altura é de
tan só 364 m.
Son máis de sesenta quilómetros os
que a separan do océano, interpoñéndose no seu transcurso unha serie
de serras occidentais, con orientación
norte-sur, que conforman a chamada
Dorsal Galega e impiden a penetración da influencia termoreguladora do
océano atlántico nestas terras. Disto
deriva a presenza dun clima oceánico
continental, máis extremo en canto a
temperaturas e menos húmido có das
zonas costeiras, pois o alonxamento do
mar e a protección das serras occidentais fan que as precipitacións anuais
ronden os 900 mm e os invernos sexan
fríos e os veráns cálidos. A temperatura media anual é de 13-14°C.

LUGO
1. MARCO XEOGRÁFICO
A cidade de Lugo é a máis antiga capital de Galicia. Inserta nunha superficie
de aplanamento superior, coñecida
como Terra Cha ou Meseta de Lugo, e
asentada sobre unha especie de outeiro elevado, se atopa rodeada polos
ríos Miño, Rato e Chanca. A diferencia
de altitude entre o centro da cidade e
as beiras fluviais é considerable, así
mentres no centro da cidade a altitude

O río Miño ao seu paso por Lugo
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A PAISAXE DE LUGO

FITOS DENDE A MURALLA

A paisaxe de Lugo ten características moi definidas. Na viaxe ata
aquí seguro que te fixeches unha
idea. Trata de recreala nunha redacción de breves liñas.
A muralla da a posibilidade de
realizar unha visita á cidade dende o alto. Antes de introducirnos
nas rúas para coñecer a arquitectura e o urbanismo daremos un
paseo pola muralla no que, coa
axuda dun mapa, nos situaremos
no contorno que a rodea. Anota os
fitos na paisaxe que chamen a túa
atención para logo comentalos.

Estamos xa sobre a muralla de
Lugo, o que nos permite ter unha
visión diferente da cidade. Imos
subir pola rampla da Porta de
Santiago para percorrer un bo
rato a muralla e dende aquí situar
no plano as áreas que logo imos
ver.
Distingue dende o alto as zonas
novas e vellas de Lugo.
As construcións teñen as mesmas
dimensións?
Fíxate nos tellados, de que son as
cubertas?

Muralla de Lugo

4

O número de habitantes deste núcleo
urbano nos momentos actuais supera
os 90.000 hab.

bosque sagrado. Para algúns autores
é posible que tivese unha raíz anterior,
así ao seu nome podería proceder da
divindade castrexa “Lugh o Llug” deus
da luz, venerado nestas terras en tempos anteriores á penetración romana.

É o centro dunha comarca agrícola e
gandeira, rica en ouro na antigüidade e
nó de comunicacións do norte.

No que hoxe é Lugo, os romanos estableceron un campamento militar no
transcurso das guerras cántabras,
entre os anos 26 e 24 a.C., que despois do remate da conquista romana,
pasou a converterse nunha importante
cidade “LUCUS AUGUSTI” (fundada
por Octavio Augusto anos 13-14 a.C),
que sería capital do Convento Xurídico
Lucense, no que se integraba toda a
Gallaecia norte.

2. HISTORIA
A primeira referencia histórica que temos da cidade de Lugo vén da man
dun escritor da antigüidade, Ptolomeo,
que a considerou como unha das principais poboacións da tribu castrexa
dos cáporos.
Etimoloxicamente o seu nome, procede
do termo latino “LUCUS”, que significa

Paseo da Muralla

5

AS PORTAS DA MURALLA

Ao longo da etapa imperial foi
adquirindo certa importancia pola
súa situación estratéxica, entre
as poboacións tamén romanas
de León, Astorga e Braga, así
como por distribuír as calzadas
que levaban á costa do noroeste
peninsular.

No paseo, e coa axuda do plano,
debes identificar as diferentes
portas que atopes ao teu paso e
deterte nas máis interesantes:
- A Porta de Santiago, que foi
unha porta pertencente á Igrexa.
- A Porta de San Pedro, ubicada
ao final do camiño que traía aos
mercadores de Castela.
- A Porta Falsa que tiña un uso
militar.
- A Porta Nova, que se construiu
na ruta a Betanzos.
- A Porta Miñá, a máis antiga das
portas, que leva ao río Miño.

Xurdiu pois como unha cidade campamental, a partir da tradicional organización ortogonal de distribución urbana,
propia dos campamentos militares
do exército romano, que segue dous
eixos: Norte-Sur (Cardo) e Leste-Oeste
(Decumanus).

Porta do Bispo Odoario
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Ponte romana sobre o Miño

Termas romanas
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O seu amurallamento realizouse no
século III d.C, cubrindo o recinto unha
extensión superior á da mesma cidade, ata encerrar máis de 30 hectáreas,
incluíndo terras de labradío dentro
desta zona fortificada. Isto orixinou
unha grande muralla, cunha lonxitude
total no seu perímetro de 2.140 m, con
oitenta e cinco torreóns circulares e numerosas portas das que só se conservan catro romanas.

PERCORRIDO POLOS RESTOS
ARQUEOLÓXICOS ROMANOS
NO CONCELLO DE LUGO
Ademais da muralla que xa visitamos, no noso percorrido podemos
achegarnos a outros tres puntos
de interese deste período histórico:

En torno ao ano 460, os Suevos conseguiron facerse co poder da cidade.
Baixo o seu dominio, a cidade xogou
un importante papel como centro relixioso (foi sede de célebres Concilios)
e tamén político; aquí estableceu a
súa corte o rei de Galicia Remismundo, e Teodomiro celebrou no ano 569

- A ponte romana.
- As termas romanas.
- A Casa dos Mosaicos de Batitales.

Fragmentos de pinturas romanas
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o discutido primeiro Concilio de Lugo.
Foi no ano 585 cando esta dominación
sueva deixou paso a unha nova etapa
na que cobrou protagonismo a monarquía hispano-visigoda.

siástico (revolta de María Castaña a
fins do século XIV –1386–).
Lugo sufriu o mesmo illamento e decaemento político e económico que experimentou a maior parte do territorio
galego. A entrada na Idade Moderna
marcou unha nova etapa de calma que
se viu rota no século XIX pola Guerra
de Independencia.

Ao igual que o resto de Galicia, a cidade de Lugo, a penas sufriu o ataque e
ocupación das tropas musulmanas ao
mando do gobernador de África IbnMuza no 714. No ano 740 foi recuperada polo monarca asturiano Alfonso I,
encargándolle a súa repoboación ao
bispo Odoacro.

Sen embargo a cidade rexurdiu no
século XVIII ao realizarse o trazado do Camiño Real de Madrid á
Coruña, que atravesaba a cidade.
Desta época son algunhas das
edificacións máis destacadas,
como a fachada da catedral e os
pazos episcopal e municipal.

Padecéronse novas incursións musulmanas (Almanzor no 998), xunto a
unha serie de intentos independentistas fronte á Monarquía Asturiana, como
o protagonizado polo conde Oveco, e
revoltas comunais contra o poder ecle-

Fragmento do mosaico de Batitales
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No século XIX foi escenario dunha serie de axitacións: ataques franceses no
contexto da Guerra da Independencia,
Guerras Carlistas e pronunciamento
liberal do xeneral Solís en 1846, sufrindo nesta época serios danos a súa
muralla. Foi tamén neste século cando
se celebrou en Lugo a Asemblea Federal Galega, que aprobou o proxecto
de Constitución para o Estado Galego
(1887) e, xa no XX, onde se reuniu a
primeira Asemblea das Irmandades da
Fala (1918).

A CASA DOS MOSAICOS DE
BATITALES
Na rúa Doutor Castro nº 20 de
Lugo atopáronse os restos máis
significativos da arquitectura doméstica romana, é dicir restos das
vivendas que habitaban.
Trátase dunha serie de estancias
ao redor dun patio porticado. As
habitacións máis importantes
estaban pavimentadas con mosaicos.

3. COMPOSICIÓN DA CIDADE
A estrutura urbana. Análise.

Ao chegar ao recinto, e despois
de dar unha primeira volta para
situarnos, poderemos ver un documental moi interesante no que
se recrea a cidade no momento
de esplendor da casa. A continuación realizaremos unha serie de
actividades:

A cidade de Lugo amosa unha notable influencia do pasado histórico na
estrutura urbana; así esta queda definida pola presenza da súa muralla,
reconstruída en diferentes etapas,
que circunda todo o conxunto do
centro histórico. No seu interior prima
a herdanza dun pasado medieval, que
se pon de manifesto nas rúas estreitas
e intrincadas, e no número de prazas,
sedes de importantes mercados ao aire
libre, en torno as cales se ordea todo
o espazo arquitectónico. Neste observamos, ademais, a influencia exercida
polo poder eclesiástico dende a Idade
Media, que se manifesta nunha serie
de construcións relixiosas que proliferan no casco histórico, convertíndoo
nun importante centro monumental. O
centro histórico tamén acolle na actualidade os principais edificios públicos.

- Localiza “in situ” as partes da
casa das que fala o audiovisual.
- Nas vitrinas podemos ver pinturas orixinais de época romana
coas que se decoraban as paredes: que se representa na pintura? e nos mosaicos? existe unha
diferenciación dos temas segundo
a técnica?
- Podes imaxinar que xente viviría
nunha vivenda así?

Hoxe en día o Concello de Lugo e a
Xunta de Galicia están a levar a cabo
10

no centro histórico un plan urbanístico
de rehabilitacións para uso residencial
dos enclaves máis deteriorados.

Crecemento da cidade, ordenamento
Imos buscar os vestixios na cidade
que a vinculan co primitivo campamento dunha lexión romana. As investigacións falan de que o antigo Foro
romano atopábase na actual Praza do
Campo, arredor da que se articulaba
na Idade Media o Burgo Vello, a zona
nobre da cidade.

A simple vista Lugo é un compendio de construcións de épocas moi diferentes. Clasifica os
edificios que imos ver e sitúaos
segundo o momento histórico no
que foron construídos.

As murallas do século III despois de
Cristo estiveron en uso ata o século
XIX. Ademais de equipamento defensivo protexía das pestes e servía de
“fronteira” para a entrada e saída de
mercadorías da capital.

Facendo unha secuencia cos diferentes períodos farémonos unha
idea da evolución da cidade.

A construción das murallas romanas
modificou considerablemente a estru-

Ábsidas góticas da Igrexa de San Francisco
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Fachada da Igrexa de San Francisco
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tura urbana e condicionou a evolución
da cidade de Lucus Augusti.

respectivamente. Ante a porta toledana ou de San Pedro estaba o barrio
de San Roque. Diante da porta Nova,
o barrio do Paxaro. O barrio da Ponte xurdiu no camiño vello a Santiago,
que unía Lucus Augusti con Iria Flavia,
perto do lugar no que se construíron as
termas romanas.

Durante a dominación sueva e visigoda a cidade sufriu un considerable
despoboamento, do que se recuperou
tras a expansión dos reinos cristiás. Foi
entón cando se ergueu o Burgo Vello
entre as portas Miñá e do Postigo ou
Santiago.

Durante a Idade Moderna a cidade
continuou a experimentar un crecemento urbano fóra da muralla a través
dos barrios extramuros. Asimesmo xorde a construción de casas achegadas
á muralla, ocupándose os ocos existentes entre os cubos para a construción das mesmas. Dende o ano 1971
iniciouse unha intervención nas mesmas que tivo por obxecto a eliminación
de todas as edificacións achegadas ao
paramento externo da muralla.

No espazo que delimitaban as murallas en época medieval distinguíase o
Burgo Vello e o Burgo Novo. O Burgo
Vello, no contorno da Catedral era o
lugar onde residían as poboacións
de máis raigame e posición social. A
rúa principal do burgo vello era a rúa
Nova. O Burgo Novo, no camiño a Castela, entre a rúa de San Pedro e a Porta Toledana ou de San Pedro, estaba
habitado por artesáns e comerciantes.
A actual Praza Maior, antes Praza das
Cortiñas, era o elemento que enlazaba
o Burgo Vello co Burgo Novo.
Xa na Baixa Idade Media consolidouse
o Burgo Novo. O triángulo formado
polas portas de San Pedro, Santiago
e Miñá, na área oriental da muralla,
marcaban nese momento o desenvolvemento da cidade. E aínda que nos
pareza estrano, no resto do recinto
amurallado os terreos dedicábanse a
tareas agrícolas.
Extramuros, e na zona de contacto
coas portas da cidade, fóronse formando pequenos barrios que, aínda
que modificados, tiveron continuidade
ao longo do tempo. Así, ante as portas
Miñá e do Postigo ou Santiago atopábanse os barrios do Carme e Recatelo,

Superposición da muralla con outra previa
e co trazado viario romano
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Plano medieval de Lugo (s. XIV)

Plano de principios do s. XIX. (1812)

PORTAS DA CIDADE (recollidas no mapa 1)
4. Porta de SAN PEDRO ou TOLEDANA.
5. Porta FALSA.
6. Porta NOVA.
7. Porta MIÑÁ ou do CARME.

1. Porta de SANTIAGO ou do POSTIGO.
2. Porta do Bispo AGUIRRE.
3. Porta do Bispo IZQUIERDO ou do
CAMPO CASTELO.

Plano de principios do s. XX (1925)

Plano de finais do s. XX
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Porta de Santiago

15

Nos anos sesenta e setenta do século
XX, medrou sempre máis o núcleo urbano que o concello, que se espallou
sobre unha enorme superficie municipal, de máis de 300 quilómetros cadrados.

intervallum. Encerra unha área dunhas
34,4 hectáreas e amosa un perímetro
aproximado de 2.140 metros. O seu
espesor é dunha media duns 4,20 metros e a su altura oscila entre os 8 e os
12 metros. A súa planta cadrangular
de vértices redondeados, ocupa unha
zona de terreo irregular, máis alto ao noroeste e en descenso cara o sueste. Os
criterios do trazado son aínda descoñecidos, xa que deixou desprotexidas algunhas zonas residenciais importantes
ao tempo que, noutros tramos, incluiu
terras de labor entre os seus muros.
Os materiais empregados para a súa
construción proceden das cercanías
de Lugo: laxes de pizarra e bloques de
granito.

Tradicionalmente no crecemento extramuros dos últimos dous séculos a
zona correspondente co noreste (saída
avda Coruña, antigo Camiño Real) veu
asociado socialmente cun poboamento eminentemente obreiro. Nas últimas
décadas a cidade tendeu a medrar
cara ao sueste (Avda. de Madrid).
4. ARQUITECTURA E OBRAS DE
ENXEÑERÍA: RELACIÓN DE OBRAS
DE INTERESE

O núcleo da obra construiuse cun
morteiro que foi elaborado a base
de terra, pedra solta e coios, cimentado con auga, coñecido co
nome de opus caementicium.

Un dos monumentos máis importantes de
Lugo é sen dúbida as súas murallas de
época romana. As murallas son moi posteriores ao nacemento da cidade romana
de “Lucus Augusti” pois foron construídas
a finais do século III d.C. Estaban dotadas de carácter militar ao mesmo tempo
que servían de cortaventos e paseo.

Presenta, na actualidade, 71 cubos (60
de planta circular e 11 cadrangulares)
con torres de dous pisos. O acceso ao
recinto amurallado realizábase a través
de 10 portas, das que cinco se abriron
a partir de 1853 debido ao crecemento urbano, e de sete portas pequenas
ou poternas, de difícil acceso, xa que
soían estar elevadas do nivel do chan.
A UNESCO considera a Muralla Romana de Lugo “exemplo único e excepcional das fortificacións militares
romanas”, de aí que pasase a formar
parte do Patrimonio da Humanidade no
ano 2000.

Un dos factores que levaron á edificación da muralla foi o importante papel
de Lucus Augusti nas comunicacións,
relacións comerciais e organización
administrativa do Noroeste peninsular.
Así a súa construción tivo por obxecto
a defensa da cidade romana de Lucus
Augusti ante a ameaza das migracións
dos pobos indoeuropeos.
A muralla intégrase nun complexo defensivo formado por foso, muralla e
16

A muralla é o principal legado romano, pero ademais deste salientable
monumento, a cidade conserva outros
vestixios destacables de época romana, como son por un lado unha ponte
sobre o río Miño (Ponte Vella), que formaba parte da Vía XIX, que unía Lucus
Augusti con Bracara Augusti, que foi
obxecto de varias reconstrucións, en
séculos posteriores, XII, XIV e XVII, e
por outro un gran mosaico que recolle
a escena de Dédalo e Parsifae e unhas
termas achadas no interior do actual
Balneario-Hotel de Lugo. Unha das
súas estancias, practicamente intacta, pénsase que foi empregada como
vestiario, mentres que a outra sala era
utilizada para os baños fríos (posteriormente foi convertida en capela cristiá).

serie de escavacións con control arqueolóxico dalgúns solares. Destas derivou a
aparición dunha serie de novos restos
como son o acueducto, o foro, algunhas
domus e termas, anteriores á edificación
da muralla baixo imperial.
En época medieval constriuse a Catedral de Lugo sobre unha basílica
romana.
As obras da catedral actual iniciáronse
en 1129 realizándose en diferentes etapas: está dotada de planta románica,
con triforio e cabeceira gótica do XIV,
coro e retablos renacentistas (coro de
Francisco de Moure e retablo de Cornelius de Holanda), claustro e capelas
barrocas (Nosa Señora dos Ollos Grandes, de Fernando de Casas Novoa) e
fachada neoclásica, trazada por Julián
Sánchez Bort no século XVIII.

A recente posta en valor do casco histórico da cidade esixíu a realización dunha

Detalle da muralla na Porta de Santiago
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Torre Vella da Catedral

Porta da fachada Norte da Catedral

Fachada principal da Catedral
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Por último, a fachada principal neoclásica inclúe dúas torres.

A HISTORIA A TRAVÉS
DA ARQUITECTURA DA
CATEDRAL DE LUGO

Dentro da arquitectura medieval tamén ten unha importancia salientable
o antigo convento de San Francisco,
declarado Monumento Histórico Artístico no 1931. Nel perviven dous estilos
histórico-artísticos medievais, o románico e o gótico. O románico sobre todo
no claustro, mentres que as ábsidas
da igrexa son de estilo gótico, ao igual
que a fachada.

Construír unha catedral era un labor de moitos anos e co paso do
tempo cambiaban as modas e as
fórmulas para edificar.
Na catedral de Lugo debemos distinguir os elementos que caracterizan as partes do edificio e determinar o período histórico no que
foron construídas e explicar as
características que o evidencian.

No ano 1957 o Museo Provincial de
Lugo trasladouse a este antigo convento de San Francisco. Para acoller
esta nova función, encargóuselle ao
arquitecto Manuel Gómez Román, o
deseño dun novo edificio, que debía
estar en consonancia cos restos conservados do primitivo convento, como
son o claustro do século XV, a cociña e
o refectorio, estes últimos do S. XVIII.
Esta nova construción adquiriu aires
de pazo galego. Xa na década dos
anos 90, o museo viu ampliadas as
súas instalacións segundo un proxecto
de González Trigo.

Este templo de planta de cruz latina
presenta unha mestura de estilos patentes sobre todo no seu interior. Iniciouse baixo a dirección de Reimundo
de Monforte.
No século XV construíronse a Capela
dos Reis e a de San Froilán. A Capela
do Pilar, a Capela Maior, a xirola e as
capelas da ábsida son de estilo gótico.
A portada norte, con nártece, en cuxo
tímpano aparece enmarcada pola
mandorla mística a figura do Pantocrator, o Cristo xuiz, é xa do século XVI
e mestura elementos góticos e outros
platerescos. A torre vella conxuga un
primeiro corpo gótico e un segundo
renacentista.

Preto deste edificio relixioso atopamos
o convento de San Domingos, que foi
construído durante os séculos XIII ao
XV. Da fábrica medieval unicamente se
manteñen en pé a cabeceira da igrexa, o cruceiro e a porta do mediodía. A
fachada principal atópase oculta pola
clausura conventual e por uns soportais con catro arcadas, construídos no
século XVIII.

O claustro barroco, cemiterio dos clérigos, realizouno Casas Novoa, o mesmo que a capela da Virxe dos Ollos
Grandes, cun gran baldaquino churrigueresco.
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Se a arquitectura, tanto relixiosa como
civil, xoga un importante papel no desenvolvemento urbano durante a Idade
Media, tamén é destacable o papel
das prazas, sedes de importantes mercados ao aire ibre e centros da vida
social, en torno ás cales se ordea todo
o espazo arquitectónico. Así temos importantes prazas dentro desas murallas como a Praza do Campo, que conserva o seu aspecto medieval e posúe
unha traza triangular, na que conflúen
varias rúas do centro histórico de Lugo,
e nas que sobresaen nobres edificacións asoportaladas e adornadas con
ricos brasóns, que reflicten as antigas
liñaxes lucenses. Nesta praza que se
amosa totalmente asoportalada, na súa
parte central érguese unha fonte barro-

Praza do Campo

Convento de San Francisco, hoxe Museo Provincial
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Praza Maior

Pazo Episcopal
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ca, construída polo bispo Frai Francisco Izquierdo y Tavira. Nela celebrouse
ao longo dos séculos un importante
mercado vencellado aos produtos do
campo e do pan, de aí o seu nome.

amortización de Mendizábal (1836),
cando se venderon os bens da Igrexa
entre os que se atopaban as terras. A
cidade sufriu un incremento notabel
de poboación, sobre todo no contorno
das portas máis antigas, Carme, San
Roque e Nova.

A Praza Maior ábrese ao Pazo Municipal, edificio proxectado en 1738 por
Lucas Ferro Caaveiro que é unha das
obras máis significativas do barroco
civil galego. Consta na súa fachada
de dous corpos, o corpo baixo asoportalado e o alto no que se dispón
simetricamente unha serie de vans comunicados entre sí a través dun balcón
corrido de forxa, que apoia sobre unha
serie de ménsulas. A torre do reloxo
que resalta na fachada trátase dun engadido posterior (1873).

O proceso de desamortización supuxo que edificios de carácter relixioso pasaran a ter outros usos ou fosen
derrubados para facer amplas rúas e
prazas. San Francisco converteuse en
maternidade, logo asilo e ao final museo; San Domingos, hospital e escola;
Santa María a Nova, Delegación de Facenda e Correos.
A Praza Maior e o Concello convertíronse no eixo da cidade, e a nova
burguesía demandaba a creación de
lugares de esparcemento e encontro
como a Alameda, a praza de San Domingos, e rúas como a da Raiña.

O Pazo Episcopal álzase ao lado da
catedral, integrado na Praza de Santa
María. O aspecto externo é o dos pazos barrocos galegos. Construiuse a
mediados do s. XVIII, aproveitando o
paramento externo dun edificio anterior
do s. XV. A esa construción pertencía o
frontón que sobresae na cuberta.

O CONCELLO DE LUGO
O Concello de Lugo é un edificio
singular que se xesta durante o
reinado de Felipe II. Co paso do
tempo fíxose necesaria a súa mellora e ampliación polo que se lle
encargou ao famoso arquitecto
Ferro Caaveiro a reforma e cambio da fachada.
O que resultou foi un edificio barroco con elementos do barroco
de placas.
Lembras que é o barroco de placas?
En que lugar se fixo famoso?
Cales son os elementos singulares da fachada?

A mediados do século XIX ten lugar un
proceso histórico que vai cambiar a fisonomía de Lugo. En 1833 prodúcese
a división provincial de España. Esta
nova estrutura administrativa vai reflectir na fisonomía das capitais provinciais
pois precísanse novos equipamentos
para dotar ás cidades (Pazo Provincial,
hospital, teatro, Liceo,...).
A Guerra da Independencia viviuse
con intensidade nas rúas de Lugo,
como tamén se deixou sentir a des22

Casa do Concello

A finais do século XIX leváronse a cabo
na cidade unha serie de edificacións
que se debaten entre o eclecticismo,
o historicismo e o modernismo. Entre
elas cabe destacar o edificio da Deputación de Lugo, e o Círculo das Artes.
O Pazo de San Marcos, sede da Deputación é un gran edificio institucional
que define a rúa, aínda que naceu coa
función de hospital. Ten planta en forma
de E cun corpo central e na fronte un relevo cos partidos xudiciais. Proxectado
por Rafael de Luque e Lubián en 1875
foi tamén Instituto, Biblioteca e Arquivo.
A burguesía local promoveu a constitución dunha sociedade lúdica e cultural,
o Círculo das Artes, que encargou un
edificio clasicista ao arquitecto Luis

Círculo das Artes
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Bellido, e que foi edificado en 1865.
Caracterízase por ser concebido en
esquina rematada en semicírculo e coroada cunha cúpula.

ARQUITECTURA POPULAR
Nalgunhas rúas e prazas consérvanse vivendas tradicionais, como
na praza medieval da Soedade ou
na Praza do Campo. Algunhas
están porticadas para protexer
das choivas e nevadas (Praza do
Campo).

Na Praza de San Domingos, nº 17, antigo mercado da leña, aséntase o Palacete de Velarde (1905) de Juan Álvarez
de Mendoza. Ao edificio incendiado en
1928 engadiuselle unha planta cun resultado non de todo satisfactorio.

Os muros eran de cachotería de
lousa, cercos de granito e planta
baixa e principal. Na fachada ocos
regulares, ventás e portas balconeiras e balcóns con barandas de
forxa. A medida que as construcións eran máis nobres o cachote transformábase en sillares de
granito.

As “hortiñas”, adicadas ao cultivo, pasaron a chamarse “solares”, considerándose solo urbano apto para levantar
edificios. Este é o momento no que se
inicia o proceso de densificación do
tecido urbano.
Tamén no XIX fíxose máis frecuente a
ocupación de terreos no exterior da
muralla, sobre todo a partir da implantación de novos equipamentos como a
estación do ferrocarril, o cemiterio de
Magoi ou o cárcere do partido, para os
que se abriron novas portas.
A rúa arredor da muralla, chamada
Ronda da Muralla, creouse no século
XIX e nela situáronse o Hospital Municipal e o campo da Feira. Na avenida de
Ramón Ferreiro estructúranse os equipamentos docentes e o parque Rosalía
de Castro.
Nestes anos xurdiu a discusión de si
derrubar a muralla ata que en 1921 primou o valor do patrimonio e nomeóuselle Monumento Nacional.

Praza da Soedade
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AS PRAZAS E RÚAS DE LUGO
Unha nova mentalidade cidadá
leva dende o último tercio do século XX a recuperar o patrimonio
histórico das cidades como parte
do acervo cultural.
As prazas supoñen nas cidades
o lugar de encontro e relación
social.
Dentro da muralla existen prazas
moi significativas como a Praza
Maior, a Praza da Soedade, a
Praza de San Domingos, a de Ferrol ou a Praza do Campo.
Fonte de San Vicente

Praza de San Domingos
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Colonia Miño

A CIDADE XARDÍN: A COLONIA
ANTONIO SEOANE MIÑO
Nunha pequena capital, co peso
da historia e a tradición rural
sobre as conciencias, na que a
construción común tiña dúas ou
tres prantas e cubertas de pizarra, resultou especialmente complicado impoñer os conceptos da
Arquitectura Moderna.

Perto da Porta Nova atópase a
Colonia Miño, mal chamada Casas Baratas, un proxecto que data
de 1937. O modelo formal da urbanización non é o racionalista
senón un remedo de arquitectura
norteña. Maquieira achega para a
capital lucense o modelo de Cidade Xardín, dirixido á burguesía.

Eloy Maquieira e Alfredo Vila
introduciron o racionalismo e
cambiaron a escala da cidade ao
construír edificios de seis e sete
prantas, cubertas planas e arriscados voadizos.

A cidade xardín equivale ás modernas urbanizacións das aforas
de hoxe en día, nas que as vivendas unifamiliares ou adosadas
dispoñen dun pequeno espazo
para o disfrute ao aire libre.
26

ARQUITECTURA
RACIONALISTA EN LUGO:
ELOY MAQUIEIRA

Dentro das murallas había escaseza de solares con certa dimensión para levar a cabo esta nova
arquitectura.

Estudou en Madrid e á volta, tras
uns primeiros anos nos que construiu para unha clientela á que lle
era dificil convencer para facer
arquitectura moderna, conseguiu
promotores máis abertos.

A guerra civil non supuxo paradoxalmente o fin do seu proxecto racionalista, pero si limitalo
a cuestións máis estéticas que
formais.

A súa arquitectura residencial foi
calificada polos expertos como arquitectura ecléctica equilibrada. A
esta época corresponden os edificios de vivendas da Praza de San
Domingos, nos 2 e 5.

O uso do formigón caracterizou
as construcións máis rupturistas
de Maquieira, que supuxeron a
renovación dos métodos construtivos e a busca de solucións
arriscadas.

Edificios racionalistas da Praza de San Domingos
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Praza de Abastos

Instituto Xoán Montes

NOVA PRAZA DE ABASTOS

INSTITUTO XOAN MONTES

Situada na Praza de San Domingos entre as igrexas de San Francisco e San Domingos cargadas
de tradición gótica, a Praza de
Abastos aporta a súa cota de modernidade. Un gran prisma sen
ornamentación singularízase co
remate nas esquinas e na cuberta curva. Esa cuberta está construída constituíndo unha viseira-voadizo en lousa de formigón
armado de 10 cm. de espesor.

Xunto á muralla, na rúa Montevideo aséntase unha das principais construcións da arquitectura
racionalista lucense, o Instituto
Xoán Montes. O edificio naceu
como Escola de Traballo en 1935
e foi construído na posguerra con
importantes cambios respecto da
idea inicial.
Na análise do edificio podemos
identificar unha planta triangular
coas esquinas redondeadas. Os
longos lenzos de fachada escalónanse cara un corpo central
que sobresae e pequenos beirís
voados acentúan o interese nas
zonas de maior tensión plástica
da composición exterior. Foi unha
das poucas oportunidades que
tivo Maquieira de proxectar un
gran edificio exento.

O valor desta obra está en que
aínda que está cargada dunha
estética moderna, non se enfronta ás arquitecturas históricas do
contorno ao ser unha peza moi
discreta.
Esta obra de Maquieira foi rehabilitada recentemente por Santiago
Catalá.
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Nos primeiros anos do século XX realizouse un ensanche entre as rúas Quiroga Ballesteros, Montevideo e Bolaño
Rivadeneira, que se baseou nunha estrutura en mazás que chocaba coa configuración tradicional de Lugo en rúas
trazadas a partir das portas e paralelas
á muralla. Nos anos vinte abriuse unha
nova porta, a do Bispo Odoario.
A partir dos anos cincuenta a construción fóra das murallas disparouse xa
que non quedaban terreos intramuros,
repetindo salvo excepcións, o mesmo
erro de prescindir dos grandes espazos públicos.
Un exemplo de vivendas sociais de
calidade son as realizadas fronte ao
parque Rosalía de Castro por Ramón
Vázquez Molezún, no ano 1958. Nun terreo de forma triangular constrúese un

Entrada das vivendas de Molezún

Planta das vivendas de Molezún
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A pesar deste crecemento, a concentración do comercio e da vida administrativa e social de Lugo segue estando
nunca alta porcentaxe no casco histórico, dándose o caso de que áreas residencias funcionan como “dormitorio”,
carecendo de vida (comercio, escolas,
etc).

bloque illado en relación coa natureza.
O edificio acolle tres vivendas en cada
andar cunha distribución luminosa e
moderna. Os espazos ao redor do edificio axardínanse para o seu disfrute.
A Escola de Arte Ramón Falcón, de
1975, do arquitecto Manzano Monís supón un acertado exemplo de adaptación da tradición da arquitectura autóctona ás necesidades contemporáneas.

Exemplos deste tipo son A Acea de
Olga e Aguas Férreas, esta última
exemplo de concentración dos metros cadrados construídos en volume
de gran altura liberando superficie de
zonas verdes. A finais do século XX
este esquema de crecemento herdado
dos anos 60 non aporta nada e carece
de validez urbanística e arquitectónica. Corresponden ao plan parcial de
Fingoi.

A expansión da cidade seguiu os viais
de saída cara Coruña e Madrid. Cara
ao norte seguiu a Avenida da Coruña,
e cara o sur a Avenida de Madrid, na
que se asentaron construcións de interese no Campus Universitario así como
a maior parte dos novos equipamentos
dotacionais (Conservatorios, Escola de
Idiomas, Artes e Oficios).

Escola de Arte Ramón Falcón
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A ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
A cidade medrou recentemente e
dotouse de novos equipamentos
como o Edificio Institucional da
Xunta de Galicia (1997) situado
na Ronda da Muralla, obra de
Andrés Perea, na que destaca o
moderno auditorio circular.

Edificio administrativo da Xunta de Galicia

Ao oeste, cara ao río Miño, seguindo a Avenida de Madrid exténdese a nova cidade ata unirse
co Campus Universitario.

de tres edificacións en aceiro
cortén obra do arquitecto ourensán Alfredo Freixedo con tres
usos singulares: Escola de Idiomas, Conservatorio de Música e Escola de Danza.

No camiño (rúa Xosé Castiñeira, 15) atopamos un singular conxunto

Escola de Idiomas, Conservatorio de Música e Escola de Danza
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OCIO NO MIÑO
Lugo asentouse nun lugar dende
o que se dominaba o río pero sen
contacto directo con el. Cuestións
estratéxicas e de carácter climatolóxico incidiron nesta decisión.
A medida que a cidade se expande medra a necesidade de contar
cunha reserva natural e lugar de
esparcemento. Os equipamentos deportivos, universitarios e
ata residenciais chegan ata el co
desenvolvemento da cidade.

O edificio, asentado sobre un antigo muíño, é un exemplo da arquitectura dos anos sesenta debedora do movemento moderno.
Dotado de cubertas planas, a horizontalidade enfatízase sobredimensionando os beirís, o elemento que da carácter á edificación.
O clube fluvial resulta cos criterios
actuais de implantación no territorio unha actuación demasiado
dura xa que non se relaciona
convenientemente co marco que
a acolle.

Para respostar a necesidades
de ocio da poboación, creouse
o Clube Fluvial, cun proxecto
arquitectónico realizado en 1969
por Alberto Basanta.

Vista dende o Miño do Clube Fluvial
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A

construción dun país é o maior compromiso colectivo que

cada xeración ten que afrontar no seu momento, e para asumilo
dun xeito responsable debemos coñecelo, aprender a valorar
o positivo e negativo da herdanza do pasado, imaxinarnos un
mundo mellor e traballar todos xuntos para acadalo.

No ánimo de colaborar nesta tarefa colectiva, esta guía forma
parte dos materiais do PROXECTOTERRA, un proxecto de
intervención educativa do Colexio O ficial de A rquitectos de
Galicia dirixido ás distintas etapas da Educación Obrigatoria
co fin de contribuír a mellorar o coñecemento que toda a
cidadanía debe ter da nosa arquitectura e da nosa identidade
territorial.

Xosé Manuel Rosales Noves

Coordinador do PROXECTOTERRA
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