CAMIÑO PRIMITIVO DE SANTIAGO NA CIDADE DE LUGO.
Proxecto cultural de recuperación e posta en valor
como Patrimonio Mundial da UNESCO.
Adolfo de Abel Vilela / Ricardo Polín

Coa proclamación pola UNESCO do Camiño Primitivo de Santiago
como Patrimonio Mundial, con data 15 de xullo de 2015, así como a
resolución oficial do goberno galego declarando o ano 2016 como “Ano
do Camiño Primitivo” e o recente acordo do Consejo Jacobeo para crear
un grupo de traballo encargado de promocionar e divulgar as rotas do
Norte, estimamos oportuno e necesario dar novos bríos ao
recoñecemento contemplado no preámbulo da Lei de Protección dos
Camiños de Santiago (1996) como “fenómeno de carácter históricocultural de relevancia universal”.
De conformidade co anterior, asumimos a obriga de afondar na
investigación en torno á súa traza e territorio, herdeiros dunha longa
historia, obxectivo que agora se ve referendado polo máximo organismo
internacional encargado da protección da Cultura como patrimonio do
conxunto da humanidade e tomando como base as actuacións
comprometidas para a inclusión da vía primitiva en dito expediente.
Aínda máis, dado o apremio legal e a inminente necesidade do
desenvolvemento de planos especiais de protección e promoción do
Camiño Primitivo como BIC coa máxima garantía xurídica no noso
ámbito patrimonial e a fin de preservar e poñer en valor toda a enerxía
atesourada por este conxunto histórico-artístico ao longo do tempo,
coidamos que é unha tarefa urxente potenciar a súa plena integración na
paisaxe cultural de que forma parte como suma da historia nel
depositada pola nosa sociedade, á vez que arteria que vertebra un
capítulo importante da memoria colectiva do noso pobo.
Así pois, como resultado da aplicación de unha lexislación que
contempla a esixencia de abordar os distintos aspectos culturais,
monumentais e urbanísticos para a conservación e promoción do
Camiño como eixo de comunicación que ten permitido a formación de
vilas e cidades, e a fin de evitar a presunta adulteración do papel da vía
xacobea primitiva canto aos valores que a posicionan na configuración
da trama histórica da cidade de Lugo e os seus arrabaldes, conforme cos
postulados da UNESCO para os bens que ostentan a consideración de
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patrimonio mundial, en definitiva, atendendo ao recoñecemento legal da
necesidade de salvagardar o Camiño como Ben de Interese Cultural (art.
16 da Lei de Protección), é polo que:
- Logo de un estudo exhaustivo da presenza do Camiño Primitivo
no espazo urbano e nos burgos dos seus arredores, da súa historia,
valores e necesidades estratéxicas de comunicación, sometemos á
consideración da sociedade lucense e dos seus representantes o seguinte
documento co enunciado das propostas de actuación urxente que
coidamos fundamentais para responder axeitadamente á alta distinción
recentemente efectuada pola UNESCO para o primeiro dos camiños a
Compostela ao paso por Lugo.
[Para máis información, telfs. de contacto:
Adolfo de Abel Vilela: 656-236.343 /
Ricardo Polín: 616-764.447]
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PROXECTO DE ACTUACIÓNS (ENUNCIADO):

TRAZA ARQUEOLÓXICA (CALZADA HISTÓRICA): Sobre as premisas que
atinxen á integridade e autenticidade do ben protexido pola UNESCO e para
alén de lembrar a urxente necesidade de reversión da calzada histórica do
Camiño Primitivo de Santiago onde fica presuntamente ocupada e desvirtuada,
requísese actuar preferentemente ao paso polos seguintes lugares no
municipio lucense:
- Santa María de Gondar (lugar do Barreiro, no treito que media entre a
Casa de Saturno, a Casa do Hospital e a Costa Francesa).
- Entorno degradado na Canteira de Bascuas, sobre o monte dos Penedos
e o enlace pola rota castrexa de San Pedro de Romeán.
- Conexión de Santa María de Bascuas e San Martiño de Carballido senda
milenaria atrancada desde a Corredoira Vella de Bascuas, pasando polas
fincas de Barreiras, ponte sobre o río Carballido e finca homónima no
monte das Regas e Pena da Viña polo Camiño Vello deica o campo da
festa de Carballido e o seu enlace coa Corredoira do Romeu).
- Restauración do tradicional viacrucis de pedra entre a igrexa de
Carballido e a capela medieval de Santa Locaia.
- Eliminación de obstáculos que invaden a calzada, redefinición da traza
e restauración da fonte ao paso polo Camiño do Cortiñeiro no lugar da
Viña en terra de fazais.
- Recuperación do Camiño e anulación da violenta fractura introducida
en San Cibrao á altura da autovía A-6 sobre os terreos circundantes coa
antiga ponte das Samesugueiras.
- Defensa da vía pública ao paso por San Xoán do Alto desde o lugar d’O
Fornelo, Castronela de Rebordaos, casarío da Seara (con reposición do
seu tradicional leguario), igrexa parroquial e antigo mosteiro deica O
Francés.
- Restauración da vía antiga desde a saída de San Vicente do Burgo pola
Cruz de Penalumbre e a encrucillada d’A Uceira, voltando na medida do
posible á traza previa á concentración parcelaria de Poutomillos.
TOPONIMIA TRADICIONAL: Recuperación e visibilización en todo o itinerario
urbano mediante placas co anagrama oficial do Camiño e a microtoponimia
histórica asociada, mesmo acompañando á denominación actual cando
corresponda.
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ROTONDA ESTRADA FONSAGRADA-HOSPITAL LUCUS AUGUSTI: instalación de
un monumento de saúdo ao peregrino coa cidade ao fondo.
CASTELO DE ARRIBA: Recuperación da Fonte da Regueira para a vía pública.
CONEXIÓNS HISTÓRICAS: Apoio á restauración do enlace antigo coa rota
xacobea Camiño Norte da Costa (proxecto do Ministerio de Agricultura como
“Camino Natural de San Rosendo”). A este efecto, construción de pasarela
sobre a Rolda Leste ao Hospital Lucus Augusti e reutilización do toro do
emblemático Carballo da Chanca (talado recentemente) para ubicar “in situ”
unha iconografía ou lenda alusiva ao abrazo de ambas calzadas ás portas de
Lugo.
A CHANCA: Posta en valor do conxunto etnográfico do barrio da Chanca
mediante as seguintes actuacións: instalación de panel dixital con información
xeral sobre o Camiño ao paso pola cidade; sinalización e información específica
sobre a arquitectura popular e os seus usos tradicionais neste emblemático
burgo dos arrabaldes (horticultura e acuicultura, A Fábrica de curtidos, muíño,
Casa das Lavandeiras, historia da ponte medieval sobre o río Rato e o viaducto
do ferrocarril sobre o barranco de Friás, etc). Rehabilitación dun edificio
tradicional como albergue para peregrinos a cabalo e grandes grupos.
CALZADA DA CHANCA: Rebaixe da pavimentación moderna e recuperación do
empedrado tradicional con fiada de laxes e recheo de canto rodado; axuda e
asesoramento aos propietarios para a conservación e adecentamento dos
muros perimetrais e fachadas; conexión á traída de augas e restauración da
fonte “dos Ollos” ao pé da Calzada. Restricción do tránsito rodado e busca de
alternativas.
CARRIL DE CAIÑÓS: Restauración da súa conexión co actual Carril da Vía
(antiga Corredoira da Pepa), tradicional alternativa de acceso da Chanca desde
o camiño medieval á Porta Toledana e mesmo á posterior Porta da Estación
pola vella Corredoira de Marcos; recuperación do manancial da fonte da
Corredoira da Mina.
SAN EUFRASIO: Restauración e posta en valor para a cultura camiñeira do rolo
cilíndrico conservado no cruzamento desta rúa co Camiño. Estudo de detalle e
adopción de medidas de seguranza e reforzo da sinalización ao paso
transversal dos peregrinos no cruzamento coa estrada de Fonsagrada.
AS FONTIÑAS: Obras de reforma e mellora da ESCALINATA que comunica coa
rúa San Eufrasio na Casa de Cabanas, con aproveitamento do ancho da vía
pública e colocación dun punto de información e saúdo aos camiñantes no
espazo axardinado á altura do edificio A Calzada. Instalación de pasos de peóns
coincidentes coa dirección da traza do Camiño no perigoso cruzamento da
avenida, así como reforzo da sinalización e visibilización do paso da ruta
xacobea polo lugar.
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CARRIL DAS FLORES: Actuacións de adecuación estética do Carril das Flores e
a Praza do Camiño Primitivo, acordes coa súa nova dimensión histórica e
cultural, integrando elementos tradicionais e adecentando os accesos ao soto
do centro comercial (para que non sexa só unha “grieta abierta en la superficie
del Lugo de fin de siglo”, como dicía Carlos Casanova).
SAN PEDRO DE FÓRA: Estudo de detalle con criterios patrimoniais do
complexo entramado urbanístico no entroncamento do Camiño Primitivo de
Santiago coa Porta de San Pedro e da súa encrucillada histórica co camiño real
de Castela procedente do Campo de San Roque, preservando a dimensión
cultural desta trama arquitectónica e as características da calzada tradicional e
o seu entorno no acceso principal á cidade de intramuros, lembrando a visión
poética de aquela mazá de casas como anciás aristócratas que "sólo cuando el
sol se pone se atreven a hablar en voz muy baja con su vecina de enfrente, la
muralla”.
PORTA TOLEDANA: Aproveitamento do espazo folgado interior da parte
esquerda para a colocación de información específica sobre o paso do camiño
dos peregrinos pola urbe lucense e a súa vinculación cos outros dous
elementos patrimonio da humanidade (muralla e basílica de Santa María), así
como lembranza do que foi a ubicación próxima do hospital de Santa Catarina
coa súa confraría.
Inclusión de un elemento escultórico alusivo ao Camiño Primitivo no interior
do oco cuxa fornela ocupou un vello transformador eléctrico sobre o lenzo da
parte interior esquerda da muralla, suxeríndose instalar unha imaxe peregrina
do Apóstolo en tipoloxía de bulto redondo.
IGREXA DE SANTIAGO “A NOVA”: Potenciar a advocación santiaguista desta
parroquia aproveitando a situación do seu templo á beira do Camiño. Para elo,
propoñemos a apertura da porta lateral que dá á vía xacobea ollando a praciña
denominada de Ángel Fernández Gómez, polo Burgo Novo da rúa San Pedro.
Igualmente, propoñemos introducir unha iconografía apostólica de carácter
peregrino, consonte coa tradición xacobea, agora unicamente representada na
imaxe de Santiago cabaleiro dun dos retábulos laterais da capela maior.
Cómpre tamén propiciar o selado da Compostela nas instalacións do templo
conventual.
CATEDRAL: Asumir o seu papel protagonista como basílica de peregrinación
que é patrimonio mundial na vía primitiva a Compostela, promovendo e
consolidando as seguintes actuacións: misa do peregrino con especial
referencia ao privilexio da exposición permanente do Sacramento, un ritual de
visita que aproveite a estrutura do seu deambulatorio como centro de
peregrinación ao paso polas capelas absidais de Santiago e da Nosa Señora dos
Ollos Grandes, definindo a Porta Norte ou Portal Maior de Santa María como
acceso dos peregrinos ao templo, así como a saída pola Porta dos Perdóns da
fachada neoclásica.
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Neste sentido, cómpre poñer en valor a capelanía catedralicia consagrada a
Santiago (tamén polo seu valor simbólico como parroquial iniciática da
cidade), vinculada á casa de Lemos, mediante unha coidada intervención que
procure maior visibilidade para a verxa renacentista que pecha a mesma (o
artístico reixado de ferro obra do zarralleiro compostelán Pedro Sobrado, cuxo
medallón central inclúe un posible busto de Santiago peregrino), así como o
desprazamento ou cambio de ubicación de imaxes alleas a esta capela, xunto
coa adquisición dunha imaxe peregrina de época á altura do valor simbólico do
recinto.
Igualmente, tal e como vén de facerse en decembro de 2015, consolidarase a
porta exterior de acceso á capela de San Froilán como “Porta Santa” da catedral
lucense nos anos xubilares, nomeadamente para os peregrinos do Camiño
Primitivo, e divulgarase a cerimonia de Ofrenda do Antigo Reino como
parangón coa propia da catedral compostelá.
IRMANDAMENTOS: Promover con carácter inmediato o irmandamento entre as
cidades de Oviedo e Lugo como enseñas do primeiro camiño a Compostela e
orixe das peregrinacións xacobeas, liderando un programa coordenado de
actuacións para a potenciación desta tradición e a creación da Mesa galaicoasturiana de concellos do Camiño Primitivo.
Dito irmandamento farase extensivo ás respectivas basílicas sobre a tradición
dos estreitos vínculos da catedral ovetense coa orixinaria igrexa lucense,
modelo para a construción do santuario asturiano logo das disposicións de
Afonso II O Casto ao respecto (“placuit animo meo ut solium regni Oveto
firmaren ibi ecclesiam construere in honorem Sancti Salvatoris, ad ipsius
similitudinem eclesie Sancte marie Lucensis civitatis”), para que a catedral
ovetense de San Salvador fose edificada a semellanza da lucense de Santa
María.
Neste marco eclesiástico das respectivas dióceses, creación dun ente galaicoasturiano que aglutine e coordine as actuacións no conxunto das parroquias do
Camiño Primitivo, sendo tamén o rei Casto quen mandou edificar o primeiro
templo cristián no que logo sería a capital galega.
ESCULTURA URBANA: Erixir unha estatua en lembranza do primeiro rei
peregrino, por bon nome Afonso II O Casto, impulsor desta tradición,
estreitamente vencellado ás terras lucenses e outorgante do “principatum” ou
capitalidade a Lugo o ano 832, así como polo seu declarado agradecemento á
igrexa lucense canto á súa protección na batalla de Santa Cristina.
A semellanza do acontecido nas urbes de Oviedo (casco histórico próximo á
catedral) e Compostela (en Entrepraciñas, arredor da histórica Facultade de
Xeografía e Historia), e dado que Lugo é a única das tres cidades do Camiño que
non conta con esta escultura urbana, proponse ubicar dito monumento no
entorno próximo ás portas da catedral, coidando expresamente o fondo
simbólico e arquitectónico da mencionada estatua.
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PRAZA DO CAMPO: Sinalización e información sobre a encrucillada histórica co
camiño real d’A Coruña e calzada romana cara Betanzos pola ponte de Rábade.
PRAZA DA PINGUELA: Integración da Casa da Albergaría no percorrido do
Camiño Primitivo, con sinalización do espazo histórico que ocupou este
albergue medieval situado na Pinguela.
CENTROS DE INTERPRETACIÓN: Funcionamento coordenado na divulgación
de información e programación de actividades organizadas polos respectivos
centros de interpretación da Muralla (Concello de Lugo) e do Camiño Primitivo
(Xunta), ambos no entorno do itinerario xacobeo, como bens patrimonio
mundial da UNESCO que se retroalimentan canto ao seu potencial turístico e
cultural.
PORTA MIÑÁ: Consolidación desta porta da muralla como saída histórica do
Camiño de Santiago na cidade de Lugo, reconducindo a inercia recente a
efectuar un tránsito espúreo a través da porta do Pexigo. Para elo resulta
imprescindible unha correcta e visible delimitación e sinalización da calzada
xacobea no treito da Catedral á Porta Miñá, así como a rehabilitación do
Camiño e o seu entorno no barrio do Carme extramuros.
Instar á administración galega para que –a través da S. A. de Xestión do Plan
Xacobeo ou de outros organismos competentes- se retome con carácter
inmediato o proxecto de restauración e posta en valor do edificio da torre
medieval anexa á muralla e atribuída ao hospital de San Miguel ou “dos
pobres”, contiguo á Porta Miñá, como Centro de Estudos do Camiño Primitivo
de Santiago e lugar de acollida ao peregrino.
Conectar a Fonte da Porta Miñá coa traída de augas.
O CARME: unidade de actuación en varias frontes que é preciso poñer en
marcha de maneira urxente sobre un territorio histórico da máxima relevancia
cultural e paisaxística. Ao respecto, realizaranse as seguintes actuacións:
Anulación inmediata da sinalización que á saída da Porta Miñá está a desviar os
peregrinos cara a Porta de Santiago e no seu lugar, indicación correcta do paso
do Camiño seguindo de frente a rúa do Carme.
Que a capela da Virxe do Camiño ou “do Carme” asuma o protagonismo esencial
que a tradición histórica lle outorga na senda dos peregrinos, para o cal se
asinará un convenio coa confraría do seu nome a fin de que permaneza aberta
durante o día.
Xestión dos fondos necesarios para a renovación urxente do lousado da capela
e restauración da emblemática imaxe correspondente á Virxe do Camiño,
devolvéndolle o seu lustre.
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Realización de escavacións arqueolóxicas no espazo interior que ocupou a
primitiva capela da Virxe do Camiño e posta en valor de ditos vestixios coas
debidas técnicas expositivas e un proxecto permanente que transforme ao
santuario nun importante elemento de visita e refente na tradición xacobea,
complementado coa presenza inmediata da Sala de Exposicións Porta Miñá.
Retomar o proxecto inicial de instalación dun albergue de peregrinos coa
suficiente capacidade e dotación de terreo para esparcimento no entorno da
antiga capela da Virxe do Camiño, no barrio do Carme próximo á Porta Miñá,
priorizando a restauración de vivendas tradicionais en dito núcleo e
contribuíndo á posta en valor e revitalización do Burgo Vello e do espazo de
extramuros, como parte dunha unidade de actuación específica.
Concesión de axudas e asesoramento para a rehabilitación da trama urbana
confinante co Camiño de Santiago ao paso pola rúa do Carme.
Limpeza, restauración e consolidación da calzada, vexetación, muros
perimetrais e arquitectura popular da integridade do itinerario do Camiño ao
paso polo Regueiro dos Hortos, así como potenciación da súa zona verde e
cultivos tradicionais do entorno.
Recuperación da denominada Fonte de San Froilán ao paso da rota xacobea.
Estudo de detalle, reorientación e sinalización do entroncamento do Camiño
Primitivo de Santiago coa Rolda do Carme para facilitar o tránsito da vía
medieval e a súa conexión coa Calzada da Ponte.
CALZADA DA PONTE: Peonalización da rúa e reposición da pavimentación
pétrea orixinaria con laxes centrais e cantos rodados. Axuda para a
rehabilitación das edificacións anexas e promoción do asentamento de oficios
artesanais na zona.
A PONTE: Colocación de panel con información xeral á saída da cidade pola
ponte romana, incluíndo o Hospital, a Capela de San Lázaro e Os Baños ou
termas romanas.
Recuperación, potenciación e sinalización da Rúa Vella da Ponte e da súa fonte
e contorna como traza histórica e patrimonio do Camiño de Santiago, así como
da súa prolongación seguindo a senda tradicional a media ladeira deica a
Louzaneta, para así retomar o tránsito polo itinerario vello de longo
percorrido, evitando a forzada e pronunciada Costa de San Lázaro.
Rehabilitación do casarío correspondente ao antigo lazareto da Ponte,
nomeadamente restaurando as fachadas traseiras que dan ao río Miño, con
información sobre as súas orixes históricas, así como posta en valor da Fonte
de San Lázaro.
COUTOS SANTIAGUISTAS DA ESQUERDA DO MIÑO:
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- SANTIAGO DE MEILÁN: Posta en valor da tradición xacobea vinculada
cara mediados do século VIII a esta freguesía (no testamento de Avezano,
acompañante de Odoario, este declara que ao regresar de África cos seus fillos
Guntino e Desterigo, tomaron -"por presura" e en cumprimento das ordes do
rei Afonso- varias posesións nos suburbios de Lugo, e que en vendo moitas
veces "magna luminaria", edificou alí, coa súa dona Adosinda, unha igrexa en
honor de Xesucristo e do seu discípulo Santiago. En consecuencia, evócase
expresamente a tradición verbo dos sinais que acompañaron ao descubrimento
do sepulcro do Apóstolo e confírmase a fundación desta igrexa por mor de tales
avistamentos, mesmo en datas anteriores á aparición das reliquias xacobeas,
xustificando o cambio de titular do santuario en favor do beato Santiago e
convertendo o templo en lugar de visita para os peregrinos).
Paralelamente promoverase a divulgación e coñecemento da temática
santiaguista e da valiosa iconografía xacobea deste templo de orixe románica
(frontón partido con vieira, cruz de Santiago e imaxe peregrina, así como a
magnífica escultura apostólica do altar maior).
- SANTIAGO DE SAAMASAS: Posta en valor da simboloxía santiaguista
que remonta ás orixes fundacionais do mosteiro de Santas Masas na honra do
Santo Mártir Jacobo, así como da conexión do Camiño Primitivo coa antiga vía
romana XX do itinerario imperial de Antonino polo que foi Hospital cabo da
ponte de Hombreiro
A LOUZANETA: Especial protección dos restos fragmentarios da calzada
tradicional e os seus pontigos no tránsito polo barrio e o seu violento
entroncamento coa estrada de Santiago.
SANTA EULALIA DE BÓVEDA: Reforzar a comunicación histórica da rota
xacobea co monumento soterrado de Santalla de Bóveda, contemplando o seu
enlace tradicional dentro do territorio histórico da rota primitiva e da vía
imperial do itinerario antonino, o vello camiño de ferradura que aínda López
Martí percorreu a pé desde o cruce da Uceira no transcurso das primeiras
escavacións e que historiadores como Nicandro Ares ou Xaime Delgado teñen
acreditado desde antigo ao nível do pórtico do mausoleo situado acarón da vía
pública.
Trátase dunha alternativa secundaria e transversal de enlace co Camiño Norte
a través da igrexa tardogótica de Santa María de Guimarei e o recinto
dezaoitesco do seu feirón, e que xa no transcurso dos últimos anos vén
propiciando un transvasando de peregrinos deica o albergue do convento
cistercense de Sobrado dos Monxes.

Na Cidade de Lugo,
Camiño Primitivo de Santiago,
a 1 de xaneiro de 2016
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