
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
PEPRI CASCO VELLO. VIGO

NºFICHA: R_041FICHA CATÁLOGO ESPACIOS E ELEMENTOS URBANS PÚBLICOS

NO CONTORNO: Instalación dun alumeado nobre (practicamente non existe) e soterramento do cableado aéreo adherido ás fachadas das 
vivendas.
NO ELEMENTO: Redefinición constructiva do entorno con especial atención aos elementos protexidos. Normalización de todos os elementos 
de urbanización presentes.

MELLORAS NECESARIAS:

ELEMENTOS A PROTEXER

DATOS XERAIS

OBRAS

Escadas
Solaina

TIPO:
Rúa

DENOMINACIÓN:
Barrio do Cura

DESCRIPCIÓN:
O Barrio do Cura ubicado case no límite sur do ámeto do casco vello, móstrase baixo unha morfoloxía desigual propia da arquitectura popular 
que denuncia a súa xeración espontánea, non planificada. 
A existencia deste claro urbano hai que valoralo como distribuidor do tráfico peonil, ao tempo que contribúe a  desafogar un rueiro 
excesivamente constrinxido e atafegado. O resultado -sen buscar intencionalmente o efecto-  é o dunha tratralidade e pintoresquismo moi 
interesantes: dende a Rúa Pi i Margall desce un tramo de escada parello á rúa, a continuación un elegante tramo en carto de círculo emboca 
perpendicularmente cara a plataforma máis elevada do Barrio do Cura, a continuación o espacio estreitase para baixar ata a solaina da casa 
de corte mariñeiro que domina a seguinte praciña de planta triangular. A estructura  é de columnas de sección cuadrada que soportan as 
trabes do piso onde se localiza a solaina pétrea protexida cun antepeito tamén de granito. 
Agás os tramos de chanzos e escadas en granito labrado sen bocel, o restante pavemento é bastante pobre atopándose treitos en morteiro de 
cementeo, chapaplana ou pelouros.  O estado dos elementos de protección tamén é precario así como a presencia de alumeado.

ESTADO CONSERVACIÓN:
Malo.

Este conxunto constitúe un dos mellores exemplos de arquitectura polular no entorno do plan  (sen olvidar a Ribeira do Berbés). Situado 
extramuros e lonxe do centro cívico da vella cidade, acada unha riqueza espacial, arquitectónica e etnográfica realmente salientable, cecais 
acrecentada polo seu estado de conservación que lle dota o carácter do que é esencial.

LOCALIZACIÓN:
Conexión coa Rúa Pi i Margall, entre os números 4 e 6.

CATEGORÍA:
Incluido en catáologo

ÁMETO:
Local

INTERESE HISTÓRICO:
B. Alto

INTERESE ARQUITECTÓNICO:
D. Baixo

INTERESE URBAN:
C. Medio

NIVEL PROTECCIÓN:
Ambiental

OBSERVACIÓNS:

PROHIBIDAS:

Alteración dos elementos protexidos

PERMITIDAS:

Mellora ou dotación de novas infraestructuras
Obras de mellora das condicóns de accesibilidade e 
eliminación de barreiras arquitectónicas
Redefinición de pavimentos e sistema constructivo
Rediseño espacial
Restauración ou reparación dos elementos deteriorados
Substitución ou dotación de novo mobiliario urbano
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PEPRI CASCO VELLO. VIGO
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