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ESTUDO DOS MUROS TRADICIONAIS 

 

Despois do estudo realizado para a elaboración do presente plan especial de protección (visitas de 

campo, documentación histórica, etc) e das observacións realizadas pola Consellería de Cultura, 

no seu informe emitido con posterioridade á aprobación inicial do dito plan especial, analizáronse 

en profundidade os muros tradicionais existentes no ámbito delimitado. 

 

De tódolos muros tradicionais existentes neste ámbito, podemos atopar muros tradicionais de 

cachotería de moito interese patrimonial  e paisaxístico delimitando, no seu lado este, o antigo 

camiño da Igrexa de Santa María de Castrelos e actual rúa Mestres Goldar. Ademais, estes muros 

atópanse dentro do ámbito de protección do elemento arquitectónico catalogado como 

conxunto parroquial de Santa María de Castrelos. 

 

MUROS TRADICIONAIS EXISTENTES 

 

Nos muros existentes na rúa Mestres Goldar pódense diferenciar tres tramos, xa que existen partes 

do seu trazado que foron desapareceron co tempo, e tamén conta con varios ocos que 

configuran as entradas das fincas ás que fan fronte. 

 

O tramo 1 é o que configura o fronte da parcela n.º 19, diante do cemiterio parroquial; o tramo 2 

configura parcialmente  o fronte da parcela n.º 21; e o tramo 3 fai fronte ás parcelas  n.º 22 e 29. 

Todos estes muros, ademais de delimitar as ditas propiedades, configúranse como muros de 

contención das terras destas parcelas. 
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- TRAMO 1:  este tramo de muro ten un trazado  poligonal ao longo de todo o fronte da propiedade 

á rúa Mestres Goldar, agás no aceso ao cemiterio no extremo nordeste, e tamén se configura unha 

escaleira de acceso á parcela integrada no propio trazado. A súa altura é decrecente, e vai 

dende aproximadamente os 1,80 metros no seu extremo sur, ata o extremo de remate coa rampla 

de subida ao cemiterio duns  0,30 metros.  O seu estado de conservación é regular, estando 

invadido pola vexetación na zona da escaleira. 

 

                                                      
 

              
 

- TRAMO 2: o tramo de muro que fai fronte parcialmente da parcela 21, ten unha altura 

aproximadamente duns 1,80 metros. No seu trazado aparece un oco que debeu configurar un 

antigo acceso á parcela. Na súa parte norte o muro está desaparecido. O seu estado de 

conservación é malo, na súa meirande parte invadido pola vexetación, e con algunhas pedras 

pintadas de cores. 
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- TRAMO 3:  este tramo de muro configura a totalidade do fronte das parcelas 22 e 29, agás o oco 

practicado no extremo norte do dito tramo, que serve de acceso para a vivenda da parcela n.º 22. 

o seu estado de conservación é regular, invadido parcialmente pola vexetación e con elementos 

engadidos na parte superior, coincidente coa parcela 29 (pequenos piares de formigón 

prefabricados que configuran, xunto cun enreixado, un peche), que desvirtúan a súa imaxe. 
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PROPOSTA PARA A SÚA PROTECCIÓN E MANTEMENTO 

 

A  primeira e principal medida para a conservación e mantemento dos muros tradicionais de 

cachotería é a súa inclusión no catálogo de elementos do Plan Especial. Xa que logo, incorpóranse 

ao catálogo nunha única ficha, que conta coa clave MM-04, e que recoñece o trazado e os 

distintos tramos destes muros. O grao de protección asignado é o ambiental 1. 

 

Os distintos tramos de muro descritos anteriormente resultan afectados polas aliñacións do viario 

que fixa o Plan xeral de ordenación municipal. Como as ditas aliñacións son determinacións do 

PXOM que non poden ser modificadas polo presente Plan especial optouse, como segunda 

medida, por incorporar os treitos de muros tradicionais aos espazos públicos, tanto na sección da 

rúa Mestres Goldar como no espazo libre que se atopa fronte ao cemiterio. 

 
Fragmento do plano de ordenación pormenorizada do PXOM (folla 13L) 
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Polo tanto, os ditos muros estarán vinculados ás futuras cesións, que se realicen nas parcelas 

afectadas, dos terreos fóra das aliñacións; o que producirá a súa incorporación aos espazos 

públicos e a súa inclusión nos correspondentes proxectos de urbanización destes espazos. 

 

Con estas medidas propostas se pretende manter, na medida do posible xa que o seu estado de 

conservación non é o axeitado, os muros na súa situación e coa súa configuración actuais. As 

actuacións que se contemplen nestes espazos públicos conterán nos seus proxectos un análise mais 

detallado destes muros, que permitirá tomar as medidas oportunas para a súa rehabilitación 

construtiva, e polo tanto a súa posta en valor. 

 

PROPOSTA DE INTEGRACIÓN NOS ESPAZOS PÚBLICOS 

 

Rúa Mestres Goldar 

 

Coa proposta da incorporación dos muros tradicionais aos espazos públicos prodúcese, no caso da 

rúa Mestres Goldar para a cal o PXOM fixa un largo de 10,50, unha redución da sección do viario 

cara ao lado este, nomeadamente no treito que fai fronte ás parcelas 19, 21, 22 a  29. No punto 

máis desfavorable, fronte a Escola Unitaria, redúcese ata os 7,80 metros, contribuíndo así ao 

“atemperamento” do tráfico nese último tramo duns 45 metros ata entrada da Praza da igrexa, 

perfectamente compatible coa proposta de restrición do tráfico, que procura evitar o paso a 

través da praza e no borde da ábsida, pero que permitirá o acceso aos veciños e usuarios do 

cemiterio, e igrexa. A este obxectivo contribuirá tamén unha pavimentación especial 

indiferenciada dos espazos de peóns e vehículos. 
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Fragmento do plano de ordenación P-01 do Plan Especial 

 

Aparece así, nos tramos 2 e 3, un espazo duns 1,50 a 2 metros de largo, que forma parte da sección 

do viario. Neste espazo, dependendo do seu largo, así como nos distintos tramos de muros, 

integraranse elementos da urbanización propias dos espazos libres de uso público, como poden ser 

bancos, a iluminación pública, elementos de vexetación, etc.  

 
Sección- esquema do tramo 2 á altura da parcela n.º 21 
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Sección- esquema do tramo 3 á altura da parcela n.º 22 

Sección- esquema do tramo 3 á altura da Escola Mestres Goldar 

 
Espazo libre fronte ao cemiterio 

 

A parcela 19 atópase na súa totalidade fóra das aliñacións fixadas polo PXOM, dende o presente 

Plan especial se propón a súa adquisición por parte do Concello de Vigo para que poida 

constituírse coma espazo público de acceso ao cemiterio. Xa que logo, o muro pasará a integrarse 

neste espazo libre, que servirá para conseguir un maior grao de accesibilidade ao cemiterio 

parroquial ao propoñer a construción dunha rampla, seguindo o trazado deste muro, cunha 

pendente menor ca existente na actualidade.  

 

Poida que o estudo mais polo miúdo deste proxecto de rampla esixa a eliminación dalgunha parte 

deste muro no extremo nordeste; de suceder isto, deberá facerse un desdobramento do muro 

utilizando para isto a pedra orixinal.  
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Sección- esquema do tramo 1 á altura da parcela n.º 19 
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