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EVOLUCION HISTORICA DA CIDADE DE TUI

2. AS ORIXES DO CONGLOMERADO URBANO
2.1

1. PRIMEIROS POBOADORES

Contamos con evidencias da presencia das primeiras comunidades humanas na bisbarra de Tui en
relación a diversos achados de características paleolíticas, diseminados polo ámbito municipal e o seu
contorno. Fundamentalmente os traballos de prospección desenvolvidos por Fernández Costas e Álvarez
Blázquez nos anos 30 do pasado século aportaron unha relación de lugares nos que se localizaron tales
materiais: Antas e O Marquiño na parroquia de Areas, A Iglesia en Guillarei, Monte de San Antoniño en Malvas,
A Torre en Paramos, A Bouza, A Macoca, A Lagarteira e A Poboanza en Pazos de Reis, As Valiñas, As Bornetas,
O Castro, Pousa do Bispo, A Laranxeira, A Eiriña, O Facho, San Bartolomeu e Sta. Eufemia en Rebordáns Sta.
Comba en Ribadelouro, Caldelas e Pexegueiro. Nas inmediacións da cidade foron recollidos nos lugares de
Chau-Chau, O Pilar, O Rollo e embarcadoiro de Sto. Domingo.

A súa dispersión non indica a existencia de xacementos en cada un dos lugares sinalados, xa que a
antigüidade das pezas conleva unha forte dislocación da súa ubicación orixinal, pero si son testemuñas destes
primeiros grupos de cazadores recolectores, ocupando o territorio que hoxe constitúe o municipio de Tui.

Do seguinte período, o Neolítico, podemos rastrear a presencia de grupos a través do fenómeno
megalítico, correspondente a lugares de enterramento baixo túmulos coñecidos como mámoas. Exemplos
deste período atopámolos na parroquia de Pexegueiro, ó longo da dorsal que serve de estrema co municipio
de Tomiño, nos lugares de Chan da Castiñeira, Oións e O Castro. Na Chan do Coello en Randufe, no alto de
Seixos Albos en Areas, así como no Monte Aloia, na Chan Longa, correspondente a Pazos de Reis.
Desgraciadamente polo de agora non foron identificados asentamentos dos que se derivaría a relación
anterior de necrópoles, xa que a súa condición de xacementos soterrados fai moi difícil a súa localización.

Algo semellante sucede cos xacementos correspondentes ás primeiras idades dos metais, tanto do
Calcolítico como do Bronce, das que unicamente coñecemos un posible asentamento situado no lugar de
Outeiro do Crastro na parroquia de Ribadelouro. Polo demais a manifestación deste período aparece
representada pola presencia de gravados rupestres. Contamos con petroglifos no lugar da Macoca, en Pazos
de Reis, A Caseta do Salgueirón e Alto do Coello en Randufe, O Rachadón en Malvas e As Carneiras en
Baldráns.

Toda esta diversidade arqueolóxica que aporta un relevante interese ó municipio, aínda que afastado
do núcleo da cidade, resulta un elemento de referencia con respecto á presencia de comunidades pre e
protohistóricas, de maneira que non sería improbable, a localización de vestixios destes períodos dentro do
ámbito do Plan Especial, ocultos e transformados baixo a presión do desenvolvemento urbano.

UNHA FUNDACIÓN MÍTICA: A COLONIZACIÓN GREGA

Antes continuar coas hipóteses sobre a orixe da cidade, resulta obrigatorio facer mención á suposta
fundación grega, aspecto que deixou múltiples páxinas na historiografía tradicional. Non sen fundamento
existe hoxe na cidade de Tui unha praza dedicada ó heroe grego Diomedes que como prócer mítico desta
localidade eríxese en testemuña do que a historia un día narrou.

Dende época moderna e de forma case unánime atribuíuse ós gregos a fundación da cidade, en
concreto ó heroe troiano Diomedes, como culminación dunha azarosa viaxe dende o afastado
mediterráneo oriental.

Diversos autores clásicos, nos seus diferentes tratados de historia ou textos nos que se achegaban ó
noroeste peninsular, comentan este feito ou ó menos citan a presencia de pobos gregos. Desta forma Plinio
el Viejo, procurador de Hispania baixo o goberno do emperador Vespasiano, e que viviu no século I da nosa
era comenta no seu “Naturae Historiarum Libri” o seguinte: “Despois dos Celenos ven o convento Brácaro
cos Helenos, Grovios e a fortaleza de Tyde (Castellum Tyde), todos descendentes dos Gregos...” (Plinio IV,
p.112)

Silio Itálico, tamén do século I d.C., coincide con Plinio na orixe grega destes pobos e outorga a
Diomedes a fundación de Tui: “e ós agora a descendencia Oenea e a Aetola Tyde chámanlle Gravios, unha
vez transformado o nome de Graios” (Silio Itálico XVI p. 366-367)

“A Aetola Tyde, fundada polo errante Diomedes” (Silio Itálico XVI p. 368)

Se ben é destacable a concordancia dos distintos autores clásicos con respecto a unha orixe grega, é
tamén evidente que tales obras non contan entre a súas pretensións coa narración fidedigna dos feitos
históricos e dende logo non poden ser definidas como obxectivas. A esto debemos engadir que cada novo
escrito recolle datos de textos precedentes, refundindo o anteriormente dito por pouco fiable que fora;
exemplo deso témolo en Iustino, que na súa historia universal, parece ter bebido das fantasías de
Asklepiades de Mirlea que cría ver por tódolos recunchos da Hispania vestixios de heroes gregos.

O uso deste esquema, a partir do helenismo é o resultado dunha moda que se difunde polo
mediterráneo occidental segundo a cal se lle outorga unha orixe nobre ós pobos considerados como
bárbaros “retrotrayendo los mismos a las fechas más remotas posibles y estableciendo posibles contactos
con los héroes de la épica contemporánea de la Guerra de Troya” (Bermejo Barrera 1982, p.12). Existe
ademais outra práctica na que se busca situar a determinados personaxes mitolóxicos en lugares que nese
momento eran considerados como o límite do mundo coñecido.

O tratamento posterior destas fontes, para construír os primeiros textos de historia de España,
constituíron a base dun extenso volume documental de forte arraigo, que perdurou ata o século XX. Neste
sentido a orixe de Tui é digna de mención tanto pola súa ousadía como pola súa carga de relato romántico.
Transcribimos aquí a narración recollida por Ávila y La Cueva: (1995, p. 1-2)
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“Celebran las historias griegas a Tydeo rey de Aetolia en Grecia hijo de Oeneo, rey de Calidonia, y
cuenta de el varias fábulas que importan poco a nuestro asumpto: lo que si es cierto que Tydeo fue un
excelente príncipe griego, el cual tuvo un hijo en su muger Deiphyla llamado Diomedes que en aquella gran
junta que los griegos hicieron contra la ciudad de Troya ha sido muy señalado: y de el escriben los antiguos
tantas azañas en la guerra de aquella ciudad que le ponderaron con la espresión de haber llegado a herir a
Marte y Venus; y sentida la Diosa derramó tanta incontinencia en su muger Aegiala que no se atrevió
Diomedes a volver mas á su presencia y vagando por algunas partes llegó á España, e hizo su asiento en
Galicia principalmente en nuestro Obispado. Los que con el venían que todos serían Griegos de su nación se
asegura poblaron varios lugares de esta tierra: y Diomedes fundó la Ciudad de Tuy en el sitio primitivo que
adelante diremos por que después con el tiempo corriendo varias fortunas en el dilatado curso de tantos
siglos fue mudada á otros lugares como iremos refiriendo, dando principio á su fundación muchos
centenares de años antes de existir Roma, y del nacimiento de Cristo, y le puso por nombre Tyde en
memoria de su padre Tydeo, como adelante haremos ver”.

Como diciamos, a historiografía tradicional tomou directamente tales referencias para sentenciar as
orixes da poboación galega e neste caso a tudense. A oportunidade de outorgar unha orixe nobre a esta
rexión, colocándoa á altura do resto de Hispania, foi intencionadamente utilizada pola maioría dos autores
sen ningún tipo de crítica acerca da veracidade das fontes; tendíase unha ponte que conectaba
directamente a orixe da cultura galega co modelo grego, virtuoso en tódalas súas facetas: arte, ciencia,
filosofía, arquitectura. En último extremo se pretendía buscar un fundador de orixe nobre co suficiente
prestixio, que lograra condensar a auténtica esencia dun pobo o unha nación. (Bermejo Varrera y Llinares
García 1991, p. 26)

Verea y Aguiar di na súa Historia de Galicia (1838, p. 189): “Galicia fue siempre tan griega como
cualquier otra provincia española” e Vicetto (1865, p.58) afirma con rotundidade: “en Galicia hasta las
mismas piedras hablan de colonización griega”.

Algúns autores, contemporáneos dos anteriores, negan esta orixe; así, por exemplo de la Huerta (1773,
p. 1) rexeita a chegada dos gregos a Galicia y atribúe, acertadamente, todas estas fundacións ó antigos
españois. Para este caso a resposta de La Cueva es taxativa (1995, p. 5): “...no apoyan ni prueban su dicho
sino con congeturas especulativas; y por lo mismo debe prevalecer contra ellos, y los mas que sean de igual
modo de pensar la grande autoridad de tantos historiadores griegos y latinos unos y otros antiguos, y los
siguen tantos españoles que afirman que esta tierra fue poblada por los griegos, alo menos la Ciudad de Tuy
y costas occidentales de ambas bandas del Miño, que como dice el M. Florez al principio del tomo 15 de la
España Sagrada dificultosamente podrán mostrar otra cosa los modernos.”

Máis próximos ós nosos días, intelectuais como Cuevillas ou Murgía non aceptan xa a teoría da
colonización helénica, no seu caso, ademais de por contar con datos concretos de xacementos
arqueolóxicos que negan tal posibilidade, por que a recentemente inaugurada teoría das invasións célticas
permitíalles empregar unha base étnica para o nacente nacionalismo galego.

2.2

ÉPOCA CASTREXA

De partida podemos afirmar a antigüidade do aglomerado tudense. Corroboran esta hipótese as
referencias documentais de carácter histórico entre as que poderiamos sinalar as citas de Plinio e Silio Itálico,
ambos do século I d.C. que se refiren á cidade cos apelativos de “Castellum Tyde” e “Aetola Tyde”
respectivamente. Tui como “Tude” na Xeografía de Ptolomeo no II d.C., e un século despois a referencia
incluída no Itinerario de Antonino. No século VI posúe categoría de Sé Episcopal, constatada pola presencia
do Bispo Anila no Concilio II de Braga.

É lóxico pensar que a implantación da Sé e a constitución da diocese conleva a existencia dun núcleo
de poboación importante de características urbanas, que permite reutilizar a estructura administrativa
preexistente cara a unha nova organización eclesiástica. En definitiva, estariamos en condicións de
plantear, en base ás fontes documentais de carácter histórico, a existencia dun núcleo urbano de certa
importancia, no século I da nosa era. Pero cal é a orixe última desta poboación, acaso unha mansio
romana, como eslavón da vía XIX, é suficiente como para potenciar nun único século un espacio urbano
tan desenvolvido, ou sería a existencia dun poboado prerromano o verdadeiro motor desta rápida
expansión.

Como xa adiantamos, un dato moi valioso é o que aportan os distintos autores grecolatinos que
permiten dar contexto á orixe da fundación da cidade. Plinio e Silio Itálico, mencionan a súa existencia, o
primeiro empregando a denominación “Castellum Tyde” e o segundo confirma a presencia da poboación.
Con estes dous autores teriamos unha data de referencia en torno á que poderiamos confirmar a existencia
do núcleo, se ben non permiten discernir se se trata dun poboado prerromano o un eslavón no itinerario das
fundacións romanas.

Plinio fai referencia á división dos pobos que serven de contexto administrativo ó emprazamento; por
unha banda o sitúa no extremo noroeste do convento Brácaro, estremando co territorio dos Cilenos e en
relación co pobo dos Grovios o que parece indicar, a primeira vista, unha relación directa entre unha
comunidade e un dos seus emprazamentos. Creemos que non se debe levar a cabo este vínculo sen
afondar máis noutro tipo de evidencias xa que é natural que as fundacións romanas se realizaran nos
territorios da poboación preexistente.

Pola súa parte Ptolomeo, autor da “Xeografía” escrita no século II d.C. e concibida como unha base de
datos que permitiría a elaboración de cartas de situación, nomea a Tude como poboación do pobo dos
Gruios.

Cuevillas que define ós “populi” como tribos comenta a extensión dos Grovios. “Atendiendo a las
precisiones de Mela tendríamos que localizar a los Grovios en toda la porción de costa que va desde Porto a
la ría de Vigo” (López Cuevillas 1953, p. 69) Este é un dos primeiros achegamentos á territorialidade
xeográfica dos pobos antigos sobre un patrón actual, sen embargo cunha definición excesivamente vaga e
extensa.

Colmenero (1972, p. 223-224), indica que as fontes os sitúan con precisión entre o Limia e o Miño, se ben
o seu parecer deberían superar ese límite cara o norte xa que doutra maneira Tui quedaría fóra de dito
territorio, contradicindo o referido por Plinio, Silio e Ptolomeo.
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Unha referencia de enorme valor é a que podemos extraer do “Parochiale Suevum” con respecto á
delimitación de parroquias de cada unha das dióceses. Diversos autores achegáronse á identificación dos
topónimos para trazar a área da Sé, se ben recoñecen ser un traballo dificultoso. En calquera caso é
probable que a circunscrición da diócese retome unha división administrativa previa, neste caso romana
que a súa vez viría doutra prerromana e así se expón dando para tal estructura a seguinte demarcación
(Pérez Losada 2000, p. 91): ó oeste o límite sería a costa, polo norte, o río Verdugo, as serras de Suido, Faro de
Avión e Peneda–Laboreiro polo leste e o río Limia polo sur. Como o propio autor expón este territorio
presentaría unha serie de problemas á hora de relacionalo co territorio Grovio, a localización de outros
populi aparentemente independentes como os “Helleni”, “Leuni” ou “Seurbi” e unha ara localizada na
localidade portuguesa de Viana do Castelo na que figura a dedicación dun individuo de “origo” “Grovius”,
o que é estraño dentro do seu propio territorio.

Aínda que fose necesario afinar os límites e quizais o espacio englobado pola diócese no sexa
exactamente igual ó ocupado polo pobo Grovio todo parece indicar un marco de referencia e de clara
tradición. De ser así, Tui podería estar emprazado no centro dunha unidade política prerromana.

Dentro do contorno próximo á cidade contamos con, ó menos, oito localizacións que se encadrarían
neste momento: O Castro en Ribadelouro, Os Castros en Malvas, Alto dos Cubos e O Castro de Arraial en
Pazos de Reis, O Cotarel en Randufe, Alto do Mariño en Pexegueiro, Monte de Outeiro en Areas, Outeiro do
Castro en Currás, municipio de Tomiño. Debemos incorporar a este grupo a posible existencia doutro castro
mais baixo o conxunto histórico que veremos a continuación con detalle. A bibliografía existente confirma a
existencia dun castro prerromano baixo o conxunto histórico da cidade de Tui, comprendendo unha área
que se estendería dende a Catedral ó convento das Clarisas. Os argumentos empregados para afirmar a
presencia dese poboado son pouco consistentes. Nalgúns casos apoiándose en estudios anteriores, outras
veces empregando exclusivamente a cita de Plinio “Castellum Tude”, e en ocasións derivando a orixe grega
cara un castro como etapa anterior á conquista romana.

Sería sinxelo determinar a presencia dun hábitat castrexo a través da localización de estruturas e
materiais. As evidencias das que actualmente dispoñemos son moi escasas, provenientes de noticias de
achados e actuacións arqueolóxicas. O motivo que podería xustificar este feito sería a reocupación do
espacio a través dos séculos que afectaría gravemente ós vestixios ata o punto de facelos desaparecer.

Ilustración 1. Achados castrexos localizados no contexto do conxunto histórico
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No ano 2001 foi levada a cabo unha actuación arqueolóxica consistente nunha serie de sondaxes
manuais no interior do Conxunto Catedralicio (Prieto Robles, 2001). A tenor desa intervención podemos
sinalar a presencia dunha peza, en concreto unha asa, que podería responder a tipos castrexos. De ser así
corresponderíase cos coñecidos como vasillas de asas interiores “tipo miño” (Rei Castiñeiras 1987, p. 153)
caracterizados por fontes de perfil baixo que incorporan no interior da parede asas horizontais como
método de suspensión sobre o lume. Cronoloxicamente se sitúan na fase final do período castrexo na zona
do Miño, entre os séculos II a. C. y el II d. C.

Outra peza de características castrexas foi localizada no control da instalación de gas nas
inmediacións da Porta da Pía (Paredes Ruano, 2003). Trátase dun fragmento cerámico duns 4 cm. que
posúe unha serie de bandas decoradas. Sucesivamente presenta acanaladura, banda impresa,
acanaladura e incisións inclinadas paralelas.

Na intervención levada a cabo no Casino Vello, no Paseo de Calvo Sotelo (Prieto Robles, 2002), Foron
documentadas 14 pezas que poderían corresponderse a tipos castrexos, se ben a súa adscrición é
problemática. En xeral presentan unha factura a man, cun acabado superficial alisado, pastas escuras,
desgrasantes finos e medios, basicamente compostos por seixo e mica. Con respecto ás formas contamos
con tres fragmentos de bases, pouco significativas, catro panzas con decoración de cordóns, nun caso con
impresións verticais. En canto os bordes, están representados por catro pezas; dous pequenos fragmentos,
un recto e o segundo engrosado, lixeiramente exvasado. Os outros dous, mais completos, presentan, o
primeiro deles unha forma con suave carena entre a panza e o colo, este último curto e lixeiramente
exvasado, e labio algo resaltado. O segundo de características semellantes, sen carena, que conserva a
arrinque dun asa plana, por debaixo do labio, con decoración incisa vertical en tres bandas paralelas.

Contamos tamén cun fragmento de vasilla de asas interiores e unha peza decorada con motivos
tipicamente castrexos que describiremos a continuación con detalle. Trátase dun fragmento duns 4 cm.
correspondente á zona de transición entre colo e panza. É no sector da panza onde presenta os motivos.
Conserva tres bandas horizontais paralelas, separadas por liñas incisas. Na primeira aparecen liñas impresas
verticais, na segunda, un estampillado en SSS, e a terceira, repite as liñas verticais. Aínda que os motivos son
claros, a súa factura é moi sintética como esquematizando a profusión acadada en etapas anteriores.

As razóns desta situación parecen derivarse dun aumento demográfico e do incremento da presión
sobre os recursos agrarios. “Quando uma sociedade, como a castreja, tem por base da sua economia uma
agricultura elementar de roça e queimada, necessita de grandes espaços que permitam a regeneraçao
das parcelas. Devido a este imperativo, quando o grupo cresce um pouco terá de ser dividido” (Ferreira de
Almeida 1983, p. 193).

A partir de finais do século II a.C. e comezos do I a.C., manténdose os modelos de emprazamento
xurdidos ata o de agora, asistimos a unha reordenación do poboamento que se concentra en
asentamentos que chegarán a acadar grandes dimensións. Pódense definir por tres características:


Boas condicións defensivas naturais



Posición estratéxica cun forte dominio visual



Grande tamaño

Á par deste fenómeno detéctase o abandono de múltiples castros que nos seus últimos momentos de
ocupación non van máis alá do cambio de era ou século I d.C. Por último debemos citar un proceso que se
manifesta en época tardía, ó redor do século III d.C., no que se observa unha reocupación parcial de
algúns xacementos.

Tomando estes postulados como referencia, advertimos unha brusca división dos xacementos
sinalados. Dunha banda estaría o castro Alto dos Cubos, que podería posuír unha ocupación das fases
iniciais, anteriores ó século V a.C., cunha continuidade no poboamento, ata alcanzar un forte
desenvolvemento a partir do século II a.C. aglutinando poboación e coincidindo co esquema exposto:
excelentes condicións defensivas naturais, dominio visual extenso, recinto de considerables proporcións.

O sorprendente desta colección é a súa adscrición cronolóxica, en base ás relacións estratigráficas
extraídas da escavación. Unicamente o fragmento de vasilla de asas interiores encádrase en niveis
altoimperiais, polo tanto séculos I e II d.C. o resto das pezas aparecen en contextos baixoimperiais, séculos III,
IV, e incluso V, momento de transición co tardorromano. Deberiamos falar, polo tanto, da material de
tradición indíxena mais que de cerámica castrexa xa que como vemos as etapas cronolóxicas nas que se
inscribe o apoxeo da cultura prerromana está amplamente superado.

Retomando o listado de xacementos anteriormente indicado podemos establecer unha serie de
relación en base ós modelos de emprazamento que diversos autores propoñen como evolución do espacio
castrexo.

Na fase inicial desta cultura os asentamentos sitúanse en cotos ou esporóns, dotados de boas defensas
naturais, rodeados de fortes pendentes e cun basto dominio visual. A partir de finais do século V e comezos
do IV a. C. prodúcense unha serie de cambios que se manifestan nunha modificación dos tipos de
emprazamento. Da comezo unha relación máis estreita co val, sendo común localizar castros en outeiros, ou
en ladeiras. Xa non é tan marcada a condición defensiva natural e incluso “moitos presentan un carácter
defensivo moi desfavorable, que non pode explicarse pola inexistencia doutros lugares topográficos nas
inmediacións de mellores condicións defensivas, senón porque privilexian outras cuestións, esencialmente
económicas” (Carballo Arceo 1996, p. 129). Esta insuficiencia defensiva será equilibrada, as veces, coa
construcción de elementos artificiais (foxos, parapetos, terrapléns, etc.) en ocasións de gran envergadura.

Ilustración 2. Castro do Alto dos Cubos. Pazos de Reis
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Doutro lado estaría o resto dos xacementos cun modelo de emprazamento común, claramente
vinculado ó val. O castro de Arraial, A Guía, Currás e o suposto da cidade, estarían emprazados en outeiros.
Os de Ribadelouro, Pexegueiro, Malvas e Areas en pendente. De entre todos sería necesario distinguir os de
Currás e Malvas que polas súas características defensivas artificiais, detéctase unha clara intencionalidade.
Os demais presentan unicamente un terraplén que se ben serve de defensa non é tan pronunciada como
nos dous casos anteriores. Para o Conxunto Histórico da cidade non podemos establecer unha clasificación
pola evidente reorganización urbana.
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Roma adapta as estruturas preestablecidas pero introducindo cambios transcendentais. Neste
caso traslada a capitalidade do territorio a un núcleo secundario, ata o punto de converter Tui nun dos
centros urbanos más importantes da Galicia romana. A denominación de Plinio “Castellum Tyde” podería
supoñer polo tanto a existencia dun castro, que ó límite da súa continuidade como poboación, vese
favorecido cara un crecemento, alleo ós procesos evolutivos postos en marcha no seo da súa propia
dinámica cultural.

Se aplicamos o esquema visto, a maioría dos xacementos aparecerían a partir do século IV a.C. e
serían abandonados ó redor do cambio de Era, en favor do castro de Alto dos Cubos, quen asumiría a
tendencia cara a concentración da poboación e funcionaría como localidade central dese territorio.

Non debemos aplicar este esquema dunha forma ríxida, sendo posible que non tódolos xacementos
desapareceran en favor dun único emprazamento. Tal é o que podería ter pasado con Tui e a súa suposta
ocupación en época castrexa, aínda que non parece lóxico que alcanzase un nivel de desenvolvemento
semellante ó de Cubos, xa que a existencia de dous grandes poboados nun espacio tan limitado non
responde á tendencia natural. Por outro lado o modelo de emprazamento que ofrece non responde ás
características destes grandes núcleos.

En definitiva e segundo o visto poderiamos afirmar que Tui, como Tude, xa existe no século I da nosa
era. Localizamos unha comunidade, “populus”, prerromana emprazada territorialmente na demarcación da
diocese, e que Tui se situa nunha zona central con respecto a esa delimitación. Existe un xacemento, Alto
dos Cubos, que parece ter cobrado un forte protagonismo a partir do século II a.C., en detrimento dos
demais, incluído Tui. Trala revisión completa de todo aquelo que nos permite achegarnos á posible orixe
prerromana da cidade, podemos considerar o seguinte.

Parece demostrado que nun territorio ó redor de Tui asentouse unha poboación adscribible á idade do
ferro, que como característica definitoria constrúe asentamentos fortificados coñecidos como castros. Ese
espacio podería ter correspondencia cunha estructura social prerromana adquirindo, desa maneira, unha
certa identidade, diferenciándose doutros grupos veciños.

No entramado dos diversos poboados que constituirían o asento da comunidade humana podemos
rastrear procesos semellantes ós sucedidos noutras áreas, como a conquista dos recursos agrícolas a través
dunha maior presencia nos vales, o cal é síntoma dun aumento demográfico nos catro séculos anteriores ó
cambio de era. Se existiu un castro no que hoxe é a cidade de Tui, se debería inscribir nesa tipoloxía de
xacemento onde os condicionantes defensivos están en pé de igualdade con outros factores, basicamente
aqueles de orde económica a través dun achegamento ós recursos agrícolas, como dixemos. Coas
transformacións que impulsan a concentración do continxente humano nuns poucos xacementos, parece
fundado pensar que non foi Tui o lugar que aglutinou as transferencias de poboación senón outro castro, na
aba do Monte Aloia que ata o momento da irrupción de Roma puido funcionar como cabeceira de
comarca. Tales transformacións inscribiríanse en procesos endóxenos da cultura castrexa, que de continuar
sen esa inxerencia suporían o abandono definitivo de Tui. Destacariamos así a posibilidade de que o
desenvolvemento da cidade se derive da influencia de axentes foráneos, loxicamente da man do proceso
romanizador.

Se a partir de finais do século I d.C. coa introducción do “ius Latii” apréciase unha modificación na
estructura dos pobos prerromanos, rastreable a través da epigrafía, é lóxico pensar que se deran as
condicións para unha variación nos sistemas productivos, de maneira que algúns dos asentamentos que
estaban en proceso de abandono rexurdan ó encaixar nos esquemas romanos. Este feito sería excepcional
no tránsito que supón a romanización xa que a tendencia será o abandono dos castros cara un
asentamento aberto. A inclusión de Tui no organigrama romano, como eslavón da vía XIX, unha das
principais na rede de comunicacións, é moi temperán, e probablemente froito da casualidade o coincidir
coa estratexia de conquista.
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planes y proyectos

2.3

ÉPOCA ROMANA
2.3.2

2.3.1

Tui lugar de encontro e paso : as vías

As orixes: a conquista

A conquista militar que os romanos levaron a cabo no territorio da península Ibérica é o reflexo dos seus
intereses económicos e estratéxicos. As causas económicas no noroeste tiveron primacía á hora de controlar
o territorio e por elo, a submisión dos pobos indíxenas centrouse na explotación dos recursos auríferos e o seu
traslado ós puntos de distribución. Nas zonas onde os xacementos metalúrxicos non eran importantes, o
comercio e explotación doutros recursos pasaban a ser prioritarios para a administración romana.

A hipótese mais contrastada polas fontes historiográficas á vez que polos vestixios materiais, que se
complementa coas características naturais do emprazamento de Tui, é o establecemento dunha mansio ou
lugar de abastecemento, nunha das vías que unían as tres poboacións máis importantes dos territorios do
Noroeste: Bracara Augusta (actual Braga) a Astúrica Augusta (Astorga) e Lucus Augusta (Lugo).

A presencia dos exércitos romanos na comarca de Tui, aínda que non constatada dende o punto de
vista arqueolóxico e das fontes historiográficas, é verosímil como poderemos ver posteriormente ó referirnos
ós vestixios romanos conservados nesta zona. A existencia de asentamentos castrexos de enorme
importancia e envergadura na ribeira do Miño e cara o interior, motivou que a presencia dos exércitos se
impuxera de forma obrigada co fin de poder obter un control efectivo do territorio. Pero Tui neses momentos
non parecía ser un centro o suficientemente importante como para merecer a atención das tropas
romanas, e polo tanto podería interpretarse este interese polo seu territorio e a súa situación privilexiada que
facilitaba o paso da barreira xeográfica que constituía o Miño. Neste sentido, a conquista do noroeste e da
posteriormente denominada Gallaecia está directamente relacionada coa construcción das vías XIX y XVIII.
As expedicións de Décimo Junio Bruto (138 a.C.) e despois de Julio Cesar (58 a.C.) contra os galaicos dende
a Lusitania, se consolidarían controlando o territorio e facendoo accesible os seus exércitos (Santos Yaguas
1982, 76-78).

Ademais, a posible organización social por parte do pobo prerromano asentado neste territorio, os
Grovii, do que un dos seu núcleos podería ser Tude, tal e como sinala P. Mela na súa Chorographia (III,10),
puido ser tamén unha razón fundamental para que os romanos, na súa ocupación do terreo aproveitasen
esa estructuración para adaptala cun mínimo esforzo a súa propia administración.

Este populus indíxena, no período julio-claudio estaría disperso en numerosos poboados fortificados; no
tempo inmediatamente anterior ós flavios terían o seu emprazamento más destacado no Castellum Tyde, se
ben o enclave de maior densidade de poboación estaría na aba do Monte Aloia, no castro de Alto dos
Cubos, e xa en época flavia contaría con un rango de civitas con capital no núcleo tudense Pérez Losada
2000, p. 89).

Roma foi achegándose ó territorio que hoxe ocupa Galicia en sucesivas campañas. A zona de Tui e do
Baixo Miño foi unha das primeiras en ter contacto cos exércitos. A campaña do procónsul Décimo Juno
Bruto alcanzou o río Miño no ano 138 a.C. sen chegar a cruzalo debido a supostas supersticións fatalistas,
segundo dan a entender as fontes (Rodríguez Colmenero 1991, p. 105). Máis tarde, Julio César na súa
expedición por toda a costa galega para terminar coas razzias de lusitanos e galaicos, é probable que
cruzase o Miño nalgunha zona próxima á desembocadura no ano 61 a.C. (Santos Yaguas 1982, p. 75). Non
aparecen máis referencias á zona concreta do Baixo Miño en canto á expedicións militares aínda que o
resultado final foi a asimilación por parte de Roma de toda a zona como do resto da actual Galicia.

A comarca de Tui quedou nun primeiro momento, inmediato á conquista, dentro da provincia Lusitania
como o resto do noroeste. Máis tarde Augusto a inclúe na provincia Citerior Tarraconensis, convento xurídico
de Gallaecia e a súa vez Tui, quedaría baixo o conventus Bracaraugustanus. Esta división foi efectiva
durante o Alto Imperio e dentro deste sistema organizativo, estaban os diferentes pobos indíxenas que
quedaban baixo a administración romana como estipendiarios e entre eles os Grovii. No ano 212, Caracalla
crea unha nova provincia, Hispania Nova Citerior e nela inclúe a Diócese de Gallaecia. Xa en época Baixo
Imperial, Diocleciano crea a provincia Gallaecia no 305 que se estenderá pola metade norte peninsular.

Ilustración 3. Itinerario de Antonino

Que apareza mencionada en obras de autores clásicos como Castellum Tyde e que a súa vez se faga
referencia a TUDE en restos epigráficos viarios en lugares afastados, fai pensar que o núcleo poboacional de
Tui tería certa importancia dende os primeiros momentos da romanidade. Pero, ¿qué facía diferente a Tui
doutras poboacións de maior tamaño, cun desenvolvemento urbano e social maior, localizadas nas
proximidades, e que sen embargo no adquiriron a categoría de centro comarcal de ordenación territorial
una vez chegados os exércitos romanos?. Sen dúbida a súa situación nun lugar de paso obrigado que unía
un practicable acceso fluvial coa facilidade de control do tránsito a un amplo territorio. Asemade, a súa
situación no centro dun territorio ocupado por un populus cunha identidade propia, os Grovios, debeu de
ser determinante á hora de elixir Tui para ubicar a mansio.
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Que TUDE era un enclave da vía XIX é un dos datos no que máis autores están de acordo. A mención
das millas que o separan das mansios de Limia polo sur e de Burbida polo norte nos Itinerarios e antigas
cartas de camiños, así como os restos estructurais da construcción da vía localizados tanto no contorno
tudense como en outros lugares más afastados e que fan mención a TUDE, non deixan lugar a dúbidas sobre
o carácter viario de Tui (Pérez Losada 2000, p. 93).

A vía XIX, ó pé da cal se atopa Tui, é de época Julio-Claudia, segundo as fontes e os restos
constructivos viarios, pero posteriormente sufriu reparacións con Trajano e Hadriano. O seu trazado é
dubidoso e de difícil seguimento en algúns puntos, de maneira que os investigadores que se ocuparon da
súa descrición non están de acordo na localización das mansio que a flanqueaban.
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o na ribeira norte do Miño contamos, nas proximidades de Tui con asentamentos de grandes dimensións,
auténticas cidades como o castro de Santa Tegra na Guarda cunha poboación que tería contactos
frecuentes con Tui, non so dende o punto de vista de paso obrigado, entre outros á capital do conventus,
Brácara, senón como centro de distribución cara o norte e leste de productos que chegarían dende o mar
por vía fluvial. Nestas transaccións o comercio fluvial, que tivo unha importancia capital no noroeste para a
introducción de productos dende épocas prerromanas, é nos primeiros momentos de contacto co mundo
romano cando alcanza o seu apoxeo. O Baixo Miño primeiro e más tarde o Miño Medio víronse
determinantemente influídos por estes intercambios e a proba son os materiais que como ánforas e
cerámicas importadas de zonas afastadas do Mediterráneo foron localizadas en xacementos situados ó
longo do Miño provenientes do transporte marítimo e recollidos para a súa distribución polo interior a través
de embarcacións de tráfico fluvial (Naveiro 1991, p. 139).

Ademais dos restos arqueolóxicos ligados directamente á existencia dun camiño romano e a súa
mención na fontes historiográficas citadas, a situación xeográfica de Tui ven de testemuñar a súa
idoneidade como cruce de camiños ás beiras do río Miño, nunha zona de fácil vadeo por medio de pontes
de barcas ou embarcacións que unirían os dous tramos da calzada na ribeiras opostas (Ferrer e outros
1999,p. 27). O trazado da vía a un e outro lado do río está marcado polos condicionantes naturais e é aquí
onde os prácticos romanos aproveitaron a depresión meridiana que atravesa en liña recta Galicia de norte
a sur de maneira que non houbese a necesidade de construír grandes obras de infraestructura (de la Peña
Santos 1990-91, p. 217-243). A veiga de Tui, na ribeira do río constituía un espacio aberto, chan, de fácil
acceso e inmellorable dende o punto de vista das comunicacións (Pérez Losada 2000, p. 509).

A maior controversia en canto á traza que afecta a Tui é precisamente o lugar por onde se cruzaba o
río. Para algúns autores como Pérez Losada (2000, p. 107-108), apoiado polos comentarios de Ávila y la
Cueva (1852, p. 14-16), o Miño atravesábase na zona da desembocadura do río Louro, en San Bartolomeu.
Para acreditar esta hipótese, sitúa o miliario que actualmente está depositado nunha praza de Valença do
Minho, na Veiga portuguesa. Explica a presencia dun acceso por barca facilitado por unha illa formada por
un brazo de río que quedaría colmatado no século XVIII, despois dunha gran riada do Miño. Engadindo a
estes argumentos a existencia dunha capela, moi frecuente nas zonas de paso das las calzadas, dedicada
a Santa Eufemia, mártir de antiga advocación.

Outro lugar de posible cruce sería o porto que en época medieval estaba establecido entre as
Bornetas e Arinhos en Portugal. Contaba tamén cunha capela dedicada a Santa Baia así como coa
presencia na beira portuguesa do miliario dedicado a Tiberio Claudio. Ademais, posteriormente será o
trazado do Camiño Portugués a Santiago e estaría en conexión co Camiño Real que atravesa á cidade
para saír por Santo Domingo en dirección noroeste cara a ponte sobre o Louro, tomando orientación norte
á seguinte mansío, Burbida, segundo a hipótese de de la Peña Santos (1990, p. 224-228). En canto á
morfoloxía do río, sería aquí onde a súa canle é máis estreita e fácil de atravesar. Esta segunda hipótese está
apoiada por Iglesias Almeida (1997, p. 65-67) e González Soutelo (2001, p. 92-94).

Tanto para a conquista militar como para o comercio e aproveitamento da riqueza natural, as vías de
comunicación foron fundamentais e os romanos, conscientes deso, primaron a súa construcción e
conservación. Ademais, estas calzadas eran decisivas á hora de articular o territorio e establecer unha
organización administrativa para o control dos recursos e poboación, así como para introducir o modo de
vida e os conceptos da romanización. O proceso de urbanización do territorio desenvolveuse paralelo á
construcción de vías estables que aproveitarían os camiños existentes e as rutas prerromanas
frecuentemente más alterables Desta situación beneficiouse Tui dende o momento en que se converte
nunha zona de paso tanto no eixo norte sur, esto é no convento Lucense e Bracarense, como en camiños
secundarios que discorrían paralelos á ribeira do Miño unindo poboacións próximas; ramais que partían das
vías principais, etc.

Ilustración 4. Castro do Monte de Santa Tegra. A Guarda
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En época Flavia, a mediados do século I. d.C., o trazado da rede viaria chega o seu cimo e con elo o
tránsito maritimo-fluvial decae, sendo agora o transporte terrestre o que alcance un maior volume no
tránsito de mercadorías. Tui, como outros asentamentos fluviais emprazados en puntos que puideran facilitar
o paso das calzadas, actúa segundo a opinión de Naveiro (1991, p. 138) como cidade-ponte. A situación de
Tui na ribeira do río é semellante a outras cidades como Porto, Pontecesures, Ponte de Lima, relacionadas
directamente cunha vía de comunicación e a desembocadura dun río que sería orixe e destino dun intenso
tráfico fluvial.

Así o pequeno núcleo asentado sobre un altozano que hoxe ocupa a cidade medieval, libre das riadas
periódicas do Miño e exercendo certo control sobre o paso de mercadorías e transeúntes, iríase
desenvolvendo pouco a pouco co paso dos anos. Primeiro estendéndose polas zonas más próximas e más
adiante chegando ó extrarradio. Nos lugares mas afastados construiríanse nun principio pequenos suburbios
que co tempo alcanzarían unha importancia decisiva sendo incluso más influentes que o orixinario castellum
(Pérez Losada, 2000, p. 98)

Para concluír, pola vía circulan persoas, ideas e obxectos que foron a causa da orixe de Tui. Por ela
chegaron ideas de pensamento e relixiosidade como cristianismo así como obxectos novos procedentes de
ámbitos culturais lonxanos. Posteriormente, como todas as vías de comunicación romanas, foi aproveitada
durante as invasións xermánicas, musulmanas, normandas e na Reconquista marcando así un dos seus
principais caracteres, o militar. Suevos e posteriormente Visigodos tiveron gran interese en mantelas en bo
estado para seu uso e para elo promulgaron leis de protección que incluso condenaban as acciones que
provocaban a destrucción das vías (cursus publicus) (García Moreno)
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Desenvolvemento e evolución urbana

O antigo núcleo de TUDE foi un importante centro secundario de poboación da Gallaecia, xa
mencionado nas fontes clásicas escritas e del consérvanse numerosos restos arqueolóxicos dos que se
destaca aqueles de carácter epigráfico polo seu número e calidade (Pérez Losada e Acuña Piñeiro 1996, p.
871).

Xa vimos no apartado anterior cómo as orixes de Tui están unidas á vía romana XIX e en xeral ó seu
carácter de enclave nunha encrucillada de camiños. O xerme do núcleo urbano, en definitiva, sería a
mansio que asistía ás necesidades do uso da vía que pasaba polo contorno do actual Tui. A partir desta
evolucionará cara un poboamento altoimperial que se constituiría como un centro comarcal de distribución
comercial. Proba desto é a relativa abundancia de materiais anfóreos así como algunhas cerámicas
importadas como son as terra sigillata de diversa procedencia.

Pero, ¿cál era o emprazamento, se non exacto ó menos aproximado, da mansio? Os datos aportados
tanto pola historiografía como polas intervencións arqueolóxicas levadas a cabo en Tui e o seu contorno,
non son en absoluto concluíntes. O actual centro urbano e os núcleos do extrarradio de San Bartolomeu e
Santa Eufemia son alternativas polas que diferentes autores se decantan atendendo ós restos aparecidos
nun e noutro lugar e polas conclusións extraídas das fontes historiográficas.

Nun primero momento nos ocuparemos do Castellum Tude asentado no lugar que hoxe ocupa a
catedral e o conxunto de edificios que conforman o casco antigo.

Como se dicía no epígrafe anterior, con respecto á traza da vía XIX, poderiamos establecer un
percorrido que pasa polo reborde sur da acrópole actual, atendendo ós estudios sobre o trazado da
mesma que consideran o Camiño Real, un viario fosilizado do primitivo itinerario romano. En concreto a vía
entraría pola porta do Carballo e recorrendo a rúa Cuenca sairía pola porta do Arco cara Santo Domingo e
a Veiga. Santa Eufemia e San Bartolomeu tamén se desenvolven nas proximidades do trazado viario. Este
posible trazado avalaría a presencia no Tui actual dunha mansio de apoio ó desenvolvemento camiñeiro.

Con respecto á definición do enclave, os restos arqueolóxicos aparecidos por todo o ámbito que
tratamos, nos permitirían debuxar o tipo de poboamento establecido nesta zona. As diversas intervencións
arqueolóxicas foron deixando ó descuberto pezas que aínda que illadas entre si, unha vez postas en
relación aportan datos para a recomposición do pasado da cidade. Calzadas e infraestruturas no edificio
do Casino Vello, tumbas no Casino e na rúa Loureiros, muros de espacios de vivenda e residenciais tipo
domus no Casino e na rúa Tide; construción de tipo villae na rúa Bispo Lago; zonas con vocación comercial
ou almacenaxe de mercadorías no Casino, na rúa Tide, na rúa Pracer, na praza da Armada, atopadas
baixo as edificacións actuais falan dun núcleo urbano salientable en época romana. Dende o punto de
vista cronolóxico, en tódalas intervencións importantes e con restos nun estado de conservación aceptable,
recoñécese unha mesma secuencia estratigráfica: niveis dos séculos I e II altoimperiais cubertos de dous
momentos máis tardíos a partir do século III. A presencia masiva de ánfora nos primeiros niveis, fannos pensar
nunha zona comercial ou de almacenaxe, probablemente relacionada co transporte de mercadorías polo río.
Os niveis posteriores reúnen as características dun ámbito doméstico. A documentación destas dúas etapas
cronolóxicas de época romana ven de corroborar o que as fontes latinas mencionan a cerca de Tui
describíndoo como un núcleo de poboación de certa entidade que, dende o Castelum Tyde ata o Tude da
mansio da vía XIX, presentan unha ocupación dilatada no tempo.

Ilustración 5. vista xeral dos restos romanos localizados no edificio do Casino Vello. Paseo de Calvo Sotelo
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O emprazamento xeográfico determina o carácter da vila, primeiro como paso ente as dúas beiras do
Miño, logo como porto polo que chegaban non so mercadorías senón tamén ideas e modelos novos. Esta
boa comunicación, ademais dunha poboación de dimensións salientables, será tamén a orixe do
establecemento en Tui da Sé bispal. O carácter episcopal da cidade non ten sentido sen a evolución dunha
poboación de carácter urbano que supuxo o entorno principal no que se vai desenvolver o cristianismo.

En canto ós núcleos de Santa Eufemia e San Bartolomeu situados no extrarradio do poboamento
actual, diversos autores, dende os séculos XVII-XVIII ata a actualidade, os consideran o Tude das fontes
historiográficas e epigráficas. Baséanse nos numerosos restos aparecidos por toda a superficie destas dúas
zonas.

Nas poucas actuacións arqueolóxicas levadas a cabo nos barrios de Santa Eufemia, San Bartolomeu e
Manteigada, os restos altoimperiais son moi escasos e se atopan en niveis secundarios. Concrétanse no
miliario de Claudio, datado no 44 d. C.; unha ara votiva dedicada a unha divinidade indíxena e un epígrafe
funerario do século II; unha basa de estatua con inscrición, tamén do século II d. C. localizada en Santa
Eufemia; e os escasos fragmentos de cerámica altoimperial atopados na intervención da rúa Loureiros
realizada por Ángel Acuña, entre eles un fragmento de Terra Sigillata Gálica (Pérez Losada, 2000, p. 108-118).

Os vestixios tardorromanos, incluso suevo-visigodos son en cambio moi abundantes, e se unimos a esto
a súa proximidade á Ponte da Veiga sobre o río Louro, onde apareceron tres miliarios relacionados coa vía
XIX pódese constatar a ocupación destes pagos. Para Pérez Losada (2000, p. 92 y 101), o Tude antigo estaría
localizado aquí, tendo un carácter marcadamente habitacional e urbano debido á presencia de elementos
que posiblemente pertenceron a construccións de índole público, así como outros que se corresponderían
con edificacións de tipo doméstico (Pérez Losada, 1996, p. 882-883)

Por outro lado, dúas das intervencións realizadas na zona meridional de Santa Eufemia recolleron datos
de estruturas pertencentes a instalacións productivas como son una zona de manufactura de vidro (Vilaseco
Vázquez, p. 1997) e outra relacionada con a fundición de metal (Acuña Piñeiro, p. 1999). Esto podería
interpretarse como unha zona extraurbana de carácter factorial.

Cunha conformación topográfica de chan sobre terraza fluvial a súa situación en espacio aberto, de
difícil protección non parece o lugar idóneo para una poboación nos primeiros anos do asentamento do
poder romano, máxime cando os poboadores indíxenas continuaban fortificados nas alturas orográficas da
comarca.

Que o emprazamento actual de Tui era xa importante na primeira parte da romanidade dedúcese
tamén da presencia no mesmo da igrexa-catedral. En efecto, a calidade de Sé episcopal está ligada, nos
primeiros anos do cristianismo, a certo desenvolvemento urbano. A Sé de Tui parece ser unha das mais
antigas da Gallaecia e polo tanto a súa influencia no territorio estaría facilitada por certa organización
administrativa preestablecida en época anterior á implantación da nova relixión.

Ilustración 6. distribuición dos achados de época romana localizados en Tui
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Tanto San Bartolomeu como Santa Eufemia tiveron un desenvolvemento importante nos séculos III ó VI si
nos atemos á dispersión e cantidade dos restos que se localizaron ó longo do tempo e que cronistas dende
o século XVII describiron minuciosamente. Como é habitual nestes casos, a falta de intervencións fai que
aparezan poucos restos in situ, e unicamente unhas estruturas de difícil interpretación dado o exiguo das
áreas escavadas. Así, na rúa Loureiros localizáronse uns muros coas súas divisións e pisos pertencentes a un
horizonte habitacional ademais de restos dun sistema de canalización de augas (Acuña Piñeiro p. 1999).
Noutra intervención na mesma rúa atopouse o que o autor da intervención chama áreas de combustión e
relaciona cun forno de vidro (Vilaseco p. 1997). Na intervención levada a cabo por Chamoso Lamas (1978,
p. 323-333) na igrexa de San Bartolomeu atopáronse, ademais dunha necrópole tardía, dous muros paralelos
dun horizonte anterior.

Con todo, nestes séculos tamén no alto do outeiro onde se asenta o Tui actual, había poboamento
tardorromano-suevo. Os restos de pavimento de “tégula” e un muro de mampostería localizados na rúa de
Santa Bárbara (González Santiso 1985, p. 159-164); as estruturas, muro, pavimentos, canalizacións e derrubes
atopados no Casino Vello (Prieto Robles 2001) ademais de material localizado de xeito fortuíto ou en
recheos situados en posición secundaria, falan dunha continuidade tamén na zona alta de Tui na contorna
da catedral e do convento das Clarisas.

O século V quizais sexa un momento clave na vida de Tui. Atopamos neste momento un baleiro en
canto a restos de poboamento cuxas causas podemos extrapolar dos estudios históricos deste período, pero
que non se constataron empíricamente nas intervencións e obras que deberían ser prioritarios á hora de
expor unha investigación máis completa do ámbito tudense.

En canto ó poboamento xermánico-altomedieval de Tui, dos invasores suevos e visigodos non nos
chegaron estruturas de tipo habitacional e unicamente contamos cos seus enterramentos tanto na cidade
actual como en Santa Eufemia e San Bartolomeu. A referencia que fan as fontes á existencia en Pazos de
Reis dun pazo, sé do rei Witiza, aínda que apoiado pola toponimia, non está constatada pola arqueoloxía. O
resto das evidencias desta época son ademais de vestixios relacionados coas necrópoles, un anel xemado,
un dubidoso capitel visigodo, e varias moedas de cronoloxía sueva unha, e o resto ata oito, de época
visigoda coa mención de TUDE. Polo tanto hai un baleiro derivado da falta de investigación histórica que
nos fai presupor algún tipo de asentamento xermánico na contorna de Tui cuxa base serían os restos antes
mencionados.
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O fin do mundo romano cara a Idade Media: As Necrópoles

A primeira fase de invasións totais que sufriría o mundo romano e que ó cabo terminarían cunha orde
cultural que dominara durante séculos nunha gran parte do hemisferio norte, sitúase nos séculos V e VI. A
superpoboación e a escaseza que esta provocaba fixo que os invasores buscasen novos recursos na rapiña
e na colonización (Bonnassie 1999, p. 126-127). Un destes pobos invasores, o menos numeroso dos que
entraron na península, foron os Suevos que se concentraron na zona ocupada polo conventus Bracarensis
.(Torres 1977)

Os Suevos instálanse no sur da Gallaecia onde a influencia administrativa de Roma fai tempo que é moi
débil e os grandes propietarios galaicoromanos e a igrexa católica son o verdadeiro poder. Os núcleos
urbanos como é o caso de Tui están agora en decadencia unha vez perdido o seu papel militar e
administrativo. Nesta primeira fase da presenza sueva en Galicia parece que existiu un respecto ás antigas
formas locais, ó cristianismo (os Suevos entran pagáns na península) e recoñecen teoricamente a soberanía
imperial de Roma. Este pacifismo suevo dos primeiros momentos contrasta cunha actividade belicosa
desenvolvida a partir do ano 430. As causas deste fenómeno son unha das investigacións pendentes, aínda
que para algúns autores tería que ver coa escaseza alimentaria.

A oposición da igrexa aos invasores xermánicos fai que a súa xerarquía sufra expulsións e persecución,
feito que se constata na diocese de Tui que vivirá un período turbulento no cal a Sé episcopal sofre
continuos traslados que comezarán no século VI e finalizará coas sucesivas invasións normandas e musulmás
dos séculos posteriores. Con todo, a igrexa católica seguirá sendo o máis continuo opoñente ó control suevo
en Galicia.

Tras un período de expansión e loitas cos visigodos, os suevos establécense definitivamente no noroeste
peninsular onde terminarán por converterse ao catolicismo e asimilarse á poboación galaico-romana. A
forte romanización e o ordenamento territorial fundamentalmente urbano facilitaron unha perfecta
organización parroquial das dioceses do sur, entre elas Tui (Valiñas Pérez 1991, p. 194).

Deste período tardío da antigüidade, época de transición ó medievo non quedaron en Tui moitos restos
materiais que axuden a esclarecer o alcance da presenza sueva neste territorio aínda que si conservamos a
base da estrutura administrativa recollida no Parochiale Suevum, documento do século VI, no que se reflicte
entre o resto do territorio galego, a demarcación sobre a cal a diocese de Tui exercía a súa xurisdición.

Antes de falar de necrópoles tardías, diremos que non se atoparon restos funerarios pertencentes á
época altoimperial a pesar de haber evidencias dun poboamento dese período. A tipoloxía destes
enterramentos, cremacións depositadas en urnas e despois enterradas, fai que a súa perduración no tempo
de restos tan fráxiles non sexa fácil.

En época tardorromana e suevo-visigoda constátase unha gran concentración de núcleos funerarios
na zona existente ó redor da actual cidade de Tui, onde atopamos ata cinco centros de enterramento. A
presenza deles está relacionada coa rede viaria xa que a maior parte das necrópoles disporíanse nos
arredores da vía XIX e en posibles ramais.

Ilustración 7. distribución das necrópoles tardorromanas localizadas en Tui
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Os enterramentos localizados na intervención da rúa Loureiros (Acuña Piñeiro 1999), non parecen ter
unha tipoloxía sueva e si tardorromana como sucede coas sepulturas de cabalete localizadas fortuitamente
na subida ó Anxo (Perles Fontao 2001).

Localizáronse tamén tumbas de tipoloxía xermánica en Santo Domingo (Llana Rodríguez 1999, p. 326);
na igrexa de San Bartolomeu (Chamoso Lamas 1978, p. 323-333) e no claustro da Catedral de Tui (Gómez
Sobrino 1976, p. 157-159). Nas dúas primeiras os niveis suevos e tardorromanos conviven coas súas distintas
tipoloxías. No caso da Catedral, a escaseza das áreas estudiadas nas diversas intervencións que se
realizaron non permiten facer unha interpretación completa do rexistro.

Polo tanto, os enterramentos de tipoloxía sueva localizados ata o momento en Tui, parece que están
superpostos, e nalgúns casos prodúcense en paralelo ás tumbas da poboación galaicorromana. Esta
dualidade funeraria que se dá no período xermánico é o resultado da convivencia entre os invasores do
norte, coa súa tradicións e homoxeneidade e a poboación hispanorromana que asumira os ritos cristiáns a
partir do século IV.

2.3.5

Dende as necrópoles á Sé episcopal

Os datos achegados polos restos de carácter arqueolóxico así como os que nos proporcionaron as
escasas intervencións arqueolóxicas levadas a cabo na catedral de Tui e na súa contorna non son
suficientes para ter unha visión continuada da evolución do espacio ocupado pola catedral antes da
construcción do edificio que hoxe vemos e que en liñas xerais está bastante documentado.

Para que nun lugar se establecera unha Sé episcopal, fundamento imprescindible para erixir a catedral,
débense dar algunha, senón varias, das seguintes premisas. En primeiro lugar, que o centro poboacional
teña un importante colectivo cristián ben consolidado; ademais, unha diocese eclesiástica leva un certo
control do territorio (Járrega Domínguez 1993, p. 224), como é o caso de Tui que, polo menos desde os
primeiros momentos da romanización, pódese considerar un centro de influencia no territorio que o rodea.
Hai outros requisitos previos como sería unha poboación cun marcado carácter urbano. A nova relixión
cristiá chegada de oriente no século III, faise forte e influente nas cidades e centros territoriais de certa
envergadura, continuando no mundo rural a pervivencia do paganismo ata entón existente.
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A forte cristianización da sociedade romana no século IV está asociada a necrópoles tardorromanas
que en moitas ocasións atópanse nos últimos niveis de catedrais como a de Santiago e Lugo en Galicia e
noutras do resto da península como Tarragona, Mérida ou Alcalá. Asociados a elas non hai constancia de
primitivos edificios relixiosos senón máis ben centros funerarios vinculados ás comunidades cristiás que
posteriormente, no século V son o lugar onde se levantan as primeiras basílicas paleocristianas. Na catedral
de Tui, non temos constancia ata o momento de inhumacións desta época debido posiblemente á
escaseza de intervencións realizadas na catedral pero non podemos descartar este momento previo á
xermanización.

Os restos sepulcrais de época sueva-visigoda aparecen tamén na maior parte das igrexas episcopais
antes mencionadas e en Tui atopamos restos deste período no claustro da catedral. Tampouco aquí
atopáronse asociados á necrópole vestixios dunha construcción de carácter relixioso. En realidade
podemos afirmar que os invasores suevos, pouco cristianizados no momento da súa intrusión na península,
forman unha sociedade aparte da tardorromana e xa sexa por integrarse nesta ou pola asimilación dos usos
da poboación maioritaria, aos poucos, nun período de tempo relativamente curto van aceptando a
práctica do cristianismo, normalmente na súa forma arriana, de maneira que se pode relacionar o período
suevo-visigodo coa época paleocristián.

Nesta etapa xermánica pérdese o sentido urbano que desenvolvera anteriormente o mundo romano.
A presencia de necrópoles debe de ser asociada a pequenos lugares de habitación que ata o momento
non se localizaron, tal é o caso de Tui, onde as únicas probas da presencia de poboación xermánica son os
enterramentos, e en menor medida as moedas acuñadas por distintos monarcas suevos atopadas en Tui e a
súa contorna inmediata. Este cambio na topografía urbana vén marcado pola existencia de suburbia,
lugares de habitación situados a extramuros do núcleo urbano, que se agrupaban ó redor dun edificio
relixioso (Benito López e outros 1998, p. 401-402), tal é o caso de Santa Eufemia coa capela que mencionan
as fontes ou San Bartolomeu onde se localizaron restos da primitiva igrexa do mosteiro prerrománico
(Chamoso Lamas 1978, p. 323-333),

Sabemos que Tui foi declarada Sé episcopal posiblemente a mediados do século VI. De época sueva
consérvase un dos primeiros documentos sobre a calidade de Sé episcopal de Tui. Trátase do Parochiale
Suevum (572-582), un texto onde aparecen todas as igrexas adscritas á diocese tanto en núcleos urbanos
como aquelas situadas no ámbito rural. De 572 é tamén a primeira mención a un bispo tudense no II
Concilio de Braga e a partir do século VI, sucederase a presencia do representante de Tui en tódolos sínodos
episcopais. No Terceiro Concilio de Toledo (ano 580) faise referencia ao representante de Tui, o bispo arriano
Gardingus cualificándoo de representante da civitatis Tudensinae, o que nos sinala a importancia do núcleo
urbano e a súa categoría de diocese desde os anos 561-572 d.C. (Pérez Losada 2000, p. 85).

Os restos arqueolóxicos localizados no recinto catedralicio indícannos que a ocupación deste espacio
foi continua desde os últimos momentos do mundo romano ata a actualidade. Así, os vestixios aparecidos
nas intervencións realizadas na Catedral e na súa contorna evidencian unha ocupación anterior do actual
espacio eclesiástico. Documentáronse niveis de recheo con material exclusivamente romano asentados en
cotas próximas ó substrato natural. Dadas as limitacións espaciais desta intervención non foi posible
identificar de xeito preciso a procedencia deste material en posición secundaria aínda que polas condicións
nas que foi atopado, a súa orixe non parece moi afastada do lugar onde finalmente se depositou. Trataríase
de material de arrastre dunha zona próxima, posiblemente a zona máis elevada da propia catedral xa que
para a construcción da mesma houbo que nivelar a forte pendente ao oeste e ao norte. En intervencións
anteriores tamén se sinala a presencia de fragmentos cerámicos adscribibles ó período romano.

Pero os restos máis antigos localizados in situ, pertencen á época en que os pobos xermánicos estaban
asentados na comarca. No ano 1976 escaváronse no claustro dous enterramentos construídos con laxas de
pedras irregulares catalogadas polos seus escavadores como suevo-visigóticas (Gómez Sobrino 1976, p. 157159). Para ratificar esto, apareceu, no transcurso das sondaxes realizado baixo os auspicios do Plan Director
da catedral, a continuación desa necrópole coas mesmas características e que por paralelismo con outros
enterramentos de tipoloxía semellante pode considerarse xermánica.
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3. O PERÍODO MEDIEVAL

Segundo o visto no apartado anterior Tui se sitúa ás portas da Idade Media cunha bipolaridade no
asentamento, dividido entre a chan dos campos de Santa Eufemia, beneficiado por un acusado
desenvolvemento urbano a tenor dos vestixios aparecidos por toda a súa superficie, e o actual núcleo histórico,
pouco poboado e reducido no seu tamaño en relación á etapa altoimperial. A sociedade mantén unha
tradición tardorromana nas súas formas aínda que transformada pola irrupción do cristianismo, e o poder está
repartido entre a aristocracia e a xerarquía eclesiástica. Esta constatación está representada polos achados
arqueolóxicos efectuados, onde vimos como a proliferación de necrópoles de inhumación resulta un dato
representativo tanto dende o punto de vista tipolóxico como dende o punto de vista das crenzas. Asemade a
cronoloxía dos materiais nos permite establecer diferencias claras entre estes dous puntos de asentamento
citados.

A irrupción do colectivo suevo, aínda que focalizado no control dos espacios urbanos, centros
administrativos e de poder político, parece preferir un asentamento separado da poboación autóctona polo
que é lóxico pensar que se nese momento o lugar de Sta. Eufemia está constituído como a urbe tardorromana,
o altozano do antigo Castellum Tude sexa o lugar escollido para tal fin.

Podemos postular que a elite sueva da un novo impulso ó antigo Tude recuperando en parte a cidade
romana, reutilizando os edificios e incluso as posibles fortificacións preexistentes, ben de orixe romana ou
castrexa. Co paso do tempo e trala conversión ó cristianismo a partir do ano 559, o achegamento entre a
monarquía sueva e a xerarquía eclesiástica permitirá a converxencia dos estamentos de poder o que
probablemente teña o seu reflexo na ocupación física da cidade. A elevación do actual conxunto histórico, no
ámbito definido pola actual catedral e o convento das clarisas, podería estar constituído como un reducto
onde a administración política e relixiosa comparten unha mesma ocupación.

A partir da dominación visigoda e desaparición do reino suevo no ano 585 a situación do poboamento
continuaría sen cambios dende o período anterior, sendo lóxico pensar que se levaría a cabo o mantemento
das hipotéticas defensas ou construcción de novas. Nesta etapa a ocupación do núcleo de Tui por parte da Sé
apostólica é un feito constatado a través da necrópole localizada no claustro da catedral de tipoloxía
xermánica, probablemente relacionada cunha primitiva catedral paleocristián e a existencia dos pazos
episcopais, denominados “Pazos Vellos”, na zona da Oliveira (Iglesias Almeida 1989, p. 145-148). Se ben non
podemos afirmar unha orixe visigoda para ese edificio, a conformación da Sé, cando menos dende mediados
do século VI, requiriría dunha residencia episcopal. Sen poder outorgar unha cronoloxía tan temperá si
podemos referir a súa evidente antigüidade a través da documentación estudiada por Iglesias Almeida, onde
se diferencian os Pazos Vellos e os Pazos Novos. Os primeiros se situarían fronte a actual portería do convento
das clarisas e xa estarían en proceso de ruína no século XII. En cambio os segundos se emprazarían ó norte da
actual rúa da Porta da Pía e funcionarían ata o traslado á nova residencia sobre o claustro da catedral en
1415.

Entre os inicios do século VIII ata comezo do XI, Tui vive a súa etapa mais escura, sometida a diversos
embates protagonizados por musulmáns e posteriormente polos normandos. A entrada dos árabes na península
provocará efectos lóxicos na cidade se ben dun xeito particular. Nun primeiro momento o reducido continxente
invasor non é suficiente como para borrar dun golpe o reino visigodo, xa que aínda que descabezado é
demasiado grande e ameazador. Por tal motivo a estratexia de conquista limítase a golpear sobre os núcleos
de resistencia hispano-goda, fundamentalmente nos ámbitos urbanos, pero sen intención de ocupar o territorio
(Valiñas Pérez p. 1991). A partir do 713 comeza unha serie de ataques na zona nor-occidenal da península de
maneira que a cidade de Tui é tomada polos árabes-beberebes no ano 716.
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Como dixemos, o limitado número de invasores, a desfavorable orografía, a enorme distancia entre o
núcleo do continxente islámico e o pouco interese de Galicia en comparación co desenvolvemento
económico doutras zonas, provoca que a maioría das terras do norte sexan abandonadas. Aínda que sen unha
verdadeira ocupación a presencia musulmana terá como resultado a desaparición da estructura política
visigoda, de maneira que ese baleiro será substituído en pouco tempo pola nacente monarquía asturiana.

De tódolos xeitos, se ben Galicia quedará fóra da órbita islámica, que si terá mais impacto sobre as
terras situadas ó sur do Miño, o potente estado musulmán, será unha ameaza constante para os territorios do
norte, e así ó longo dos séculos VIII e IX, as frecuentes incursións irán paulatinamente acabando con estructura
urbana da cidade. A partir do 978 co ascenso ó poder de Almanzor da comezo un período de guerra aberta
contra os reinos cristiáns. Entre esa data e o 1002, realiza un total de 56 razzias contra os territorios do norte,
dende Santiago a Barcelona. Será precisamente na campaña dirixida contra Braga e Santiago, no 997 cando
ataca a cidade de Tui que será desbastada. A dura resistencia ofrecida polos tudenses provocaría o unha forte
represalia por parte do xeneral cordobés, destruíndo as murallas da cidade (Vila Botanes 2001, p. 7)

A segunda ameaza que causa grandes estragos son as incursións normandas que a partir do ano 844,
comezan a aproximarse as terras de Galicia. Do ano 970 é a invasión capitaneada por Gundroed que
dirixíndose a Tui a saquea e destrúe, obrigando ó bispo Viliulfo a retirarse a San Esteban de Ribas de Sil. (Iglesias
Almeida 1990, p. 24)

Outro novo episodio normando acaece no 1015, cando unha flota, comanda por Olav Haraldsson, cae
sobre a cidade por sorpresa. Segundo a Saga do rei Olaf Tui “era grande e antiga, e alí fixo prisioneiro ó conde
que era dono da cidade e que se chamaba Geirfinn. Alí o rei Olaf falou cos habitantes da cidade; fixo que a
cidade e o conde pagasen doce mil moedas contantes de ouro e levou toda a prea que puido”(Vila Botanes
2001, p. 8)

Nestes dos séculos, polo tanto, Tui se verá nun proceso constante de destrucción, e restauración.
Partindo dunha situación de certa estabilidade, anterior ó 711, tanto política como relixiosa, as acometidas
musulmáns e normandas provocan graves deterioros na trama urbana, forzando o abandono da cidade tanto
por parte dos seus rexedores, da xerarquía eclesiástica, trasladando a Sé en numerosas ocasións, como da
propia poboación. Como contrapartida. nun primeiro momento a monarquía asturiana e posteriormente ó
reino de León, emprenden unha labor incesante de recuperación e normalización xa que o mantemento da
estructura administrativa é vital para o control do territorio. Neste sentido debemos destacar a figura de Ordoño
II como revitalizador da terras Galegas e en concreto do territorio tudense. Co seu nomeamento como rei de
Galicia, subordinado a León, no 910, comeza unha nova etapa de recuperación. Este monarca desenvolve
unha política de achegamento a nobreza galega xa que é consciente que o seu apoio é imprescindible como
base do seu poder rexio. Asemade fai converxer nobreza e clero, colocando á cabeza dos episcopados
galegos a membros da aristocracia, asegurando deste xeito que o poder, riqueza e influencia da igrexa estean
o seu servicio. No ano 915 Ordoño e a súa esposa, a raíña dona elvira restauran a Sé de Tui, nun evidente
intento de superar o infortunio dos dous séculos anteriores.

Tomando como referencia todo este proceso podemos extraer unha serie de conclusións en relación a
fisionomía da cidade. Presentabamos un núcleo urbano a finais do século VII, herdeiro da tardorromanidade,
situado entre a actual catedral e convento das Clarisas que moi probable contara cunha cerca defensiva
rodeando o perímetro. Os ataques árabes e normandos provocan un grave deterioro na cidade que durante
os séculos VIII e IX quedará practicamente devastada. Ordoño II iniciará un programa de recuperación que
probablemente inclúa a reparación ou construcción dun recinto defensivo do que temos noticias a través de
acontecementos posteriores como son o ataque normando do 970 e fundamentalmente a razzia de Almazor
do 997 na que expresamente se cita a destrucción das murallas.
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A pesar dos esforzos da monarquía leonesa por normalizar os territorios baixo o seu control, ata o cese
do conflicto con musulmáns e normandos non é posible, facer unha recuperación de facto. Vimos con a Sé de
Tui é sucesivamente abandonada e restituída. O cátedra chega incluso a estar vacante e a diócese
vencellada xuridicamente á de Santiago dende o ano 1024.

Será a partir do ano 1071, co cese dos ataques, cando de comezo a verdadeira recuperación. Nese
ano a infanta dona Urraca outorga un privilexio que permite a reinstauración da Sé, se ben o deplorable estado
da cidade obriga ó Bispo a instalarse no inmediato mosteiro de San Bartolomeu. Pouco tempo despois, o ano
1095 marcará un fito que condicionará a historia futura ata practicamente os nosos días. Nesa data, os condes
de Galicia Raimundo de Borgoña e Dona Urraca outorgan o señorío da cidade ó Bispo Aderico, creando así un
marco político administrado pola igrexa.

Nos situamos, polo tanto, a partir de finais do século XI para intentar recompoñer a estructura física da
cidade. Nese proceso restaurador que comeza, herdeiro do estado e extensión do antigo aglomerado,
volvemos a visualizar unha poboación limitada á zona alta do coto que Vila Botanes (2001, p. 127) denomina
Burgo Vello. O seu perímetro comprendería as rúas Sanz, Entrefornos, a vella rúa Corredoira (detrás da igrexa
conventual das Monxas), cinguíndose á muralla polo Paseo da Corredera. A primeira mención sobre esta
fortificación é debida a raíña dona Teresa de Portugal, quen en 1125, trala toma da cidade, mellora as súa
defensas. Outra proba da existencia deste reducto fortificado sería a presencia de varias torres defensivas.
Unha delas, a “Torre Vella”, podería coincidir co volume exterior do denominado túnel das monxas, actuando
ademais como porta da cidade. A segunda, construída polo rei Alfonso VII entre 1137 e 1142, próxima o
campanario da catedral, sería a “Torre do Concello”, ubicada no lugar da actual casa consistorial.

3.1

A ORIXE DO NÚCLEO URBANO MEDIEVAL

3.1.1

A refundación da cidade.

Os primeiros intentos de urbanización de Tui débense ó proceso de refundación da cidade de mans do
rei Fernando II no ano 1169, cando recupera a vila ata entón baixo o control dos portugueses, tralas
diferentes vicisitudes dos séculos anteriores. A situación de indefensión na que se atopaba a Sé episcopal no
lugar de San Bartolomeu, aconsellou a procura dun lugar máis axeitado para defenderse das hostilidades
frecuentes co recén nado reino portugués. Deste xeito, no ano 1170 o monarca sancionará o traslado ata o
actual lugar que ocupa a actual catedral, que semella estar xa en construcción dende polo menos o ano
1120. Recollemos aquí a cita publicada por Ávila y La Cueva (1852, T. I) onde se indica o traslado da cidade
de Tui a "un sitio mas alto y seguro, pero cercano, que era un montezuelo o elevación propia del Obispo y
Cabildo, donde ya había un castillo muy antiguo, cuyas ruinas se conservan hasta cerca del tiempo del Sr.
Sandoval... formándole para su fortaleza murallas todo alrededor bastante fuertes y seguras según la
defensa de aquellos tiempos en forma casi redonda como actualmente se ven por que aún son las mismas
que mandó hacer aquel monarca aunque se hallan arruinadas en algunas partes por descuido y
negligencia de sus gobernadores militares e intemperies de los años".

Co regreso ó asentamento definitivo, intentarase recuperar o poder da vila de mans do Cabido a
través dunha dotación dun foro e unha serie de privilexios que atraerán nova poboación ó núcleo, de xeito
que se organizase unha nova comunidade capaz de elaborar un estatuto de autoxestión municipal, fóra do
control relixioso. O profesor García Oro resume as principais directrices dun Estatuto Municipal no que
apreciamos unha proposta ideal das novas sociedades urbanas no Medievo:



Facultade para abrir novas plantacións de monte e ermos.



Liberdade de inmigración e trato igual ós colonos.



Libre circulación dos seus mariños e mercaderes polo Reino.



Exencións tributarias reais e señoriais



Sometemento ós tribunais episcopais de só as causas de roubo e homicidio.

Sen embargo, aínda que tales disposicións forais non chegarían a entrar en vigor e con posterioridade
reafirmaríase o señorío eclesiástico da vila, esta refundación será decisiva na configuración dun núcleo
urbano de certa entidade. Para conseguir este obxectivo, opta por un lugar estratéxico, unha terra fértil
arredor para sustenta-las necesidades da poboación, e un programa defensivo axeitado: a construcción
dunha muralla, fosos, torres e ata un alcázar, tal e como reflicten os documentos da época.
Ilustración 8. Túnel das Monxas. Posiblemente restos da denominada “Torre Vella”

A vista destes datos, podemos considerar que será a partir do último tercio do século XII cando se inicia
a historia urbana do actual núcleo urbano tudense, sempre tomando como punto de referencia o enclave
da Catedral e o seu contorno.
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3.1.2

As murallas

A mesma orixe defensiva coa que xorde a refundación da vila de Tui provocará a necesidade de
amurallar o núcleo, asentado nun enclave estratéxico nun alto dominando o río Miño e ben comunicada
coas principais vías que relacionaban os principais enclaves próximos. Para García Oro, esas fortalezas con
que se dotou o enclave, parécenlle excesivas para as dimensións do núcleo. Pero xunto a esa
funcionalidade claramente defensiva, existirán outras non menos importantes, como e ser unha delimitación
xurídica e fiscal, o que habería de ser importante tendo en conta o destacado papel comercial que pronto
comezará a desenvolverse en torno ó río.

Como diciamos anteriormente, o obxectivo primordial será o defensivo, de xeito que o recinto
fortificado permitise albergar non só ós habitantes da propia vila, senón tamén dos casais extramuros e o seu
gando. Por eso cando comeza o proceso de construcción das murallas contra o último tercio do século XII,
aconséllase a disposición de amplos peches que puidesen acubillar a todas estas xentes.

O mantemento da muralla sería compartido polos dous poderes principais da vila nese momento, o
Cabido e o Concello, aínda que ó pasar todo o poder a mans do primeiro, pronto xurdirían preitos entre
ámbalas dúas institucións por quen debía levar a cabo esta tarefa. Así, nun Protocolo de 1419, D. Juan de
Sotomayor convocará ó Cabido para tratar “do reparamento do muro e das vellas portas da devandita
cidade”, ó reclamarse a necesidade de reparalas ante o grave estado de indefensión no que estaba a vila.

Ilustración 9. Planta xeral da muralla medieval de Tui

O trazado da muralla medieval configúrase no caso de Tui en torno á Catedral e os seus Pazos
Episcopais, aínda que adaptándose a complexidade da súa orografía, o que nos permite referirnos a unha
dualidade entre os niveis inferiores da ladeira que descende cara ás ribeiras do Miño, con rúas ó longo das
curvas de nivel cortadas por outras perpendicularmente, e a parte mais alta onde se ubicarán os edificios
significativos dos centros de poder. Falamos dun espacio ovoide duns 70.000 metros cadrados cun esquema
defensivo no que se suceden once torres, catro portas principais e tres portas secundarias ou poxigos. Esta
nova fisionomía será a base da posterior historia urbana da cidade, significada a través do perímetro
amurallado e presidida polo emprazamento da catedral medieval.

As Portas
1.-Porta dos Ferreiros

Esta porta da que unicamente conservamos a súa testemuña documental, estaba orientada ó sur,
cara o arrabalde de Freanxo, por onde chegaría o camiño da barca de Valença e o da vila de A Guarda.
A súa denominación débese á ubicación na súa contorna do gremio dos ferreiros, concretamente do treito
que iría dende a confluencia entre a rúa Cuenca e a que sobe cara San Telmo, ata o remate da rúa Piñeiro.
Nunha posterior reforma levada a cabo a mediados do século XV para reforzar a súa defensa coa
construcción de fortes e baterías se modifica o nome polo de “Porta do Carballo”.

Ilustración 10. Localización da antiga Porta dos Ferreiros
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3.-Porta Vergán

2.- Porta da Pía

Comunicaba o arrabaldes de A Corredera e Riomuíños, por onde chegaba o camiño real de Baiona.
De tódalas antigas porta é a única que conserva partes orixinais da súa estructura, en concreto no lateral sur
onde son perfectamente visibles os gonzos das portas e o rastrillo. A súa denominación provén dunha
grande pía que existía no seu exterior. Segundo Iglesias Almeida (1990, p. 46) “se componía de un gran arco
de medio punto rematado con almenas en su parte superior. Su paso estaría cubierto por unha bóveda de
crucería y en su parte sur se erguía una torre de la que todavía se conserva su sillería inferior”. No século XVIII
era coñecida como “Porta da Pescadería” debido á praza de peixe localizada no súa parte exterior e cara
o sur. Tamén aparece cos nomes de “da Praza” e “da Corredera”.

Localizábase no inicio da actual rúa San Telmo, inmediata o lugar onde hoxe se ubica a imaxe de
Santa Bárbara. Comunicaba co arrabalde do Rollo, Hospital de San Xiao dos Lázaros e o camiño que se
dirixía ó Porriño e Vigo. En 1664 este acceso é clausurado con motivo da construcción do polvorín da
cidade, ocupando exactamente o espacio intramuros da porta. Parece ser que esta obra provocou un
certo conflicto veciñal e así o recolle Iglesias Almeida cando sinala: “debido a las protestas de los vecinos,
que debían dar un gran rodeo al tener que salir por las del Arco o la de la Pía, se abrió otra nueva un poco
más arriba que se denominó Puerta Nueva y también de Santa Bárbara”. Segundo recolle Ávila y la Cueva é
por instancias do concello, polo que se abre esta nova porta no ano 1788. Recibía tamén o nome de Porta
da Corredera, posiblemente pola accesibilidade dende este arrabalde.

Ilustración 11. Vista actual da Porta da Pía
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4.-Porta do Arco
Situada na parte baixa da cidade, puña en
comunicación os arrabaldes de Santo Domingo e San
Bartolomeu co camiño que se dirixía a Salvaterra e
Ponteareas. Aínda que non conservamos ningún vestixio
debido a orde de derribo acordada polo municipio en 1824, é
sen dúbida da que posuímos unha mellor documentación
gracias a diversos levantamentos cartográficos efectuados por
enxeñeiros militares e un gravado realizado no século XIX
dende o campanario da igrexa de Santo Domingo.
Compúñase dunha torre na que se abría un gran arco de
medio punto que daba acceso á praza do mesmo nome.

Ilustración 12. Gravado do século XIX anterior á demolición da Porta do Arco

Ademais das catro portas principais existían tres pequenos accesos, documentados tamén en época
medieval: Un deles sería a Porta do Pexigo, coñecida ademais como “Porta do Ribeiro” que servía para
acceder á ribeira do Miño. O segundo se situaría na esquina da muralla, próximo á Porta da Pía, na rúa do
Canto, pola parte de atrás da actual residencia da Monxas de San Vicente de Paúl; e a terceira pódese
apreciar semi soterrada na actual horta das Monxas, rematada en arco de medio punto, podendo tratarse
do pexigo situado xunto á torre das Trabancas.
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3.1.3

O desenvolvemento urbano

Dende a refundación da cidade, Fernando II potenciará o poboamento do novo enclave a través da
concesión de privilexios que atraerán ás xentes da contorna a ocupar a nova ubicación. Será pois a partir
do último tercio do XII cando poidamos falar dun proceso de densificación que se estenderá ata os
turbulentos tempos do século XV.

Porto de Santo Domingo.- A entrada de productos e mercadorías facíase a través deste pequeno porto,
dende onde subirían pola “baixada ó embarcadoiro” ou rúa de Lavacuncas ata a cidade a través da Porta
do Arco. Este porto semella funcionar ó menos dende o século XII, aínda que non temos referencias
documentais ata o século XIV, tal e como reflicte un Protocolo de Pedro Lagea de 1343: “e ven saur a
ribeyra de hu anda a barca de Tui”. Nas súas inmediacións estaría a desaparecida Igrexa de San Xoán do
Porto, da que falaremos máis adiante.

Embarcadoiro de Riomuíños. Nel atracaba a barca de pasaxe que comunicaba a xente de ámbalas dúas
partes do río. A súa existencia aparece documentada xa dende 1125, momento no que a raíña Dona Teresa
de Portugal outórgalle ó Cabido a propiedade de explotación da mesma. A presencia deste embarcadoiro,
explicaría o posterior desenvolvemento no seu contorno dun pequeno núcleo de poboación. Preto do
embarcadoiro parece ser que tamén existiu unha Igrexa parroquial dedicada a Santa Baia, tamén
desaparecida, posiblemente coas invasións portuguesas do século XVII, segundo recolle Ávila y La Cueva.
(1854)

Porto de Rebordáns. Estaría estaría situado nos arredores da Ponte da Veiga, segundo relata Ávíla y La
Cueva referíndose a documentación do ano 1074. Para La Cueva este sería o porto onde operaría a barca
de pasaxe de Tui a Portugal e onde atracarían as barcas de pescadores. A presencia desta barca nesta
zona enténdese pola proximidade ó núcleo de Santa Eufemia, onde parecía ubicarse parte da poboación
do antigo Tui Finalmente, tampouco debemos esquecernos da riqueza pesqueira que suporía o río, que
tamén terá a súa correspondencia urbana coa presencia neste tempo dunha “Praza da Pescadería”.

Ilustración 13.Muralla medieval na actual rúa Ordóñez

Xunto ás concesións reais, habería que ter en conta unha mellor situación económica deste período, que
terá o seu espello na vila de Tui de novo en mans do señorío eclesiástico. Pese a que existirá un Goberno
Municipal, que no século XIV estaría formado por un Alcalde, Rexidores, Procuradores, Notarios,
Pregoneiros..., o control primordial estará en mans do Cabido, que conta coa propiedade mobiliaria e
inmobiliaria, que serán aforadas cada vez por períodos máis longos a cambio de cánones en diñeiro ou
especies. Ademais, a situación estratéxica á beira do Miño favorecía un importante aproveitamento da
riqueza que deste emanaba a través do comercio, os transportes e a pesca. Tales recursos serán decisivos
no auxe e poderío económico do Cabido, que controlará un importante comercio marítimo xa patente
dende tempos de Fernando II, onde terá gran importancia o viño que chegaba dende a zona ourensá do
Ribeiro (topónimo que incluso quedará reflectido na vella porta do Pexigo nun protocolo de 1313), a
madeira (decisiva para a construcción de casas e barcos), o sal que viña de Portugal, etc. En definitiva, a
capacidade comercial do enclave tudense viría determinado pola súa relación co río Miño, que sería
decisivo como vía de comunicación primordial e fonte de riqueza. Varios serán os portos que cheguen a
funcionar na Idade Media en torno ó novo enclave urbano:
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3.1.4

As construccións relixiosas

A Catedral. O señorío da vila estaba en mans do Cabido, que como tal controlaba tódalas actividades
importantes da vida económica e social. Ese mesmo poderío será o que favoreza unha importante tarefa
constructiva ó longo da Idade Media expresada, sobre todo coa construcción da Catedral. Disposta no
lugar máis privilexiado do núcleo, constitúese como un edificio de clara vocación defensiva que irá
tomando forma dende os seus inicios contra o século XII, continuándose nos dous séculos posteriores. Trátase
dun edificio de trazas románicas, que perduran na planta de cruz latina de tres naves que se continúan polo
transepto, e nalgunhas portadas exteriores. Sobre ese trazado románico acometeranse diversas
transformacións dos proxectos orixinarios, ó longo dos séculos XIII ó XVI, adaptándoos á linguaxe goticista
imperante. Durante este período tamén se artellaría o trazado do claustro (Sala Capitular), mentres que os
intercolumnios das cruxías serán obra posterior, cun claro carácter goticista, rematado nas súas torres
defensivas no século XV.

Pazos Episcopais, hoxe en día desaparecidos, ocuparían o eixo centra! da cidade amurallada. A súa
existencia está documentada, dende o ano 1170 no antigo barrio da Oliveira que ocuparía toda a parte
que hoxe en día alberga o Convento das Encerradas. Será nesa data cando Fernando II confirme o traslado
da cidade dende San Bartolomeu mencionándose por vez primeira a existencia deses edificios. O estudio
realizado por Iglesias Almeida, analizando os protocolos dos séculos XII ó XVI, levouno a unha serie de
conclusión s de interese respecto a estas construccións (1989, p. 67):

Ilustración 15. Reconstrución hipotética do barrio da Oliveira a finais do século XV segundo Iglesias Almeida

Ilustración 14. Fachada norte da catedral de Tui



A existencia de dous pazos diferentes: Uns “Pazos Vellos”, case que arruinados e xa deshabitados no
século XII; e os chamados “Pazos Novos”, que se corresponderían coa construcción levada a cabo
polo Bispo Beltrán. Estes últimos estarían situados ó norte da rúa da porta da Pía. A súa ocupación
polo Bispo chegaría ata o ano 1415, cando se traslada ó novo palacio construído enriba do claustro
da Catedral.



A parte antiga do Pazo desaparecería no século XVI, mentres que a nova chegaría intacta ata
mediados do XVIII, cando o señor D. Antonio Montenegro e Sotomayor levante nese solar a súa
Casa-Pazo, do que na actualidade só quedan certos restos.

Páxina 22

tea

planes y proyectos

Igrexa de Sta. María da Oliveira. Trataríase dunha igrexa románica, tamén no solar das Encerradas,
(segundo Ávila y La Cueva, un pouco máis ó norte da actual). A súa existencia aparece perfectamente
documentada nos numerosos documentos medievais: “unha casa sita enna roa da Canícouba desta
cíbdade de Tuy commo parte de huna parte ... e entesta con seu pardíneyro contra a Iglesía de Santa
María de Ulveira...”.

Ademais, certos achados arqueolóxicos nesta zona do casco histórico, parecen confirmar a existencia
material dese templo. Así, na zona das Clarisas aparecerían unha pía bautismal, doelas dunha portada,
unha cornixa, modillóns e capiteis románicos, que ben puideran pertencer a este edificio, desmantelado a
mediados do século XVI, cando se iniciaron as obras do Convento das Encerradas.

A Igrexa de San Martiño. Deste templo só conservamos restos documentais que falan da súa existencia,
posiblemente detrás da horta da Catedral, preto do Barrio de Entrefornos. Cítase na documentación da
fundación do Convento de Santo Domingo, xa que parece estaba rexida polos pais Dominicos que logo se
trasladarían extramuros do núcleo urbano. Cunha datación en tomo ós séculos XII ou XIII, sabemos da súa
existencia ata o século XV, alomenos: “... Unhas casas do arco que estaban indo para a rúa triparia que
parte de hua parte ... así como ian topar a a capela de San Martiño”.
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convento, arrimada al altar mayor al lado de la Epístola (...) por hallarse mui mal tratada y que se iba
arruinando...” (Iglesias Almeida). Así, esta construcción quedaría incorporada ó novo edificio conventual e
tería culto ata o ano 1727, cando desaparece.

Convento de Santo Domingo. Ten a súa orixe no traslado dende a Capela de San Martiño da comunidade
dominica, no ano 1328. As obras de construcción comezarán dous anos despois, no lugar do “Rastrillo”,
preto da Capela de San Xoán do Porto, que pronto será anexionada ó novo edificio conventual. A igrexa,
en estilo gótico, construirase ó longo do século XV, sendo consagrada no ano 1524. Trataríase dun edificio
semellante ós desta orde mendicante en vilas galegas como Betanzos, Ribadavia, etc.: unha planta de cruz
latina dotada dun amplo cruceiro rematado cunha cabeceira con tres ábsidas poligonais e cubertas por
bóvedas de abanico; cuberta de madeira na nave principal (hoxe desaparecida); a decoración escultórica
no interior (destaca a presencia dos interesantes exemplos aínda existentes nos capiteis) e no exterior (aínda
se conserva un interesante exemplo na portada sur da igrexa cunha representación da Epifanía). Do edificio
e claustro conventual góticos, non quedan máis que certos elementos, debido á intervencións sufridas con
posterioridade.

Hospital de peregrinos e pobres. Situado no mesmo lugar que hoxe ocupa o Museo Diocesano, trátase dun
edificio cunha posible orixe no século XII, que despois sufriría diversas reconstruccións ó longo dos séculos:
unha no século XVI e a decisiva do XVIII, que chegou ata hoxe.

Sinagoga. A documentación existente dunha sinagoga xudía e un cemiterio no barrio da Oliveira. Iglesias
Almeida cita un documento de 1546 no que se sitúa aquí un barrio xudeu, que despois pasaría a mans do
Cabido coa expulsión de 1492. “Rua da Oliveira. Por la zona que foron Toura dos Judeos que he a
cabaleriça que esta pegada ao muro han as Aniversarias de pensíon oyto mrs” (Iglesias Almeida, 1987, p.
147)

Capela de San Telmo. Estaría ubicada, segundo a tradición, no mesmo solar que ocupara a casa do santo
dominico, onde morrería no ano 1246. Sobre ese solar se levantaría unha pequena capela moi modesta,
que non sufriría grandes intervencións ata o período moderno.

Capela de San Nicolás. Estaría ubicada no solar que hoxe alberga unha vivenda ó comezo da rúa San
Telmo. Segundo relata Iglesias A1meida, nunha excavación realizada nese solar, aparecerían filadas de
tégulas, cimentos dun muro lateral e o mesmo lousado da vella rúa (1990, p. 211)

Capela de San Xoán. Mencionada por Chamoso Lamas, tal vez ó referirse a unha pequena vivenda
existente na rúa de San Telmo, que semella ser unha vella capela rehabilitada agora como vivenda. Na
fachada desa casa aparece unha interesante decoración de bolas nas arquivoltas da porta, semellantes á
decoración que adoita aparecer en moitas igrexas románicas do rural galego.

Tamén existirán edificacións relixiosas documentadas extramuros, que revelarán a importancia que
adquirirán os arrabaldes dun núcleo urbano en franca expansión durante o período medieval:
Ilustración 16. Convento de Santo Domingo
Capela de San Xoán de Porto, preto do embarcadoiro de Sto. Domingo, no lugar do “Rastrillo” hoxe
ocupado polo mosteiro dominico. A existencia desta igrexa parece corresponder cunha cronoloxía en tomo
ós séculos XII-XIII, tal e como amosa a documentación da época. Sen embargo, coa construcción do
Convento de Santo Domingo foi necesario invadir o edificio de fábrica románica: “... necesitaban del sitio
de una parroquia antigua que llamaban S. Juan de Porto, la cual estaba mui cerca de la Iglesia del
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Igrexa de San Bartolomeu. Trataríase dun edificio de estilo prerrománico do século XI, levantado sobre
anteriores construccións derruídas coas diferentes invasións altomedievais. En orixe sería unha igrexa de
planta basilical de tres naves e tres ábsidas, semicircular a central e rectangulares as laterais. A
reconstrucción da fachada no século XVIII alterou o seu aspecto orixinario, aínda que no seu interior aínda
atopamos diversos restos de interese como os capiteis historiados, as bóvedas de cascarón das ábsidas.

3.1.5

Os espacios públicos

Pese á notable densificación que acadaría o interior do recinto amurallado, é de supoñer que non sería
tan condensada como a que temos na actualidade; teñamos en consideración que o normal sería que as
vivendas do interior do recinto amurallado estivesen dotadas dunha serie de espacios que analizaremos con
posterioridade. Asemade, xunto ós espacios non edificados existirían outros de carácter público que hoxe en
día son difíciles de dilucidar, aínda que podemos referimos a algúns deles. E preciso subliñar a idea de que
co desenvolvemento urbano aumentarán as necesidades da súa poboación, xurdindo deste xeito unha
actividade comercial que deixará de ser semanal para pasar a ser diaria. A existencia dun mercatum
quotidianus traerá consigo a necesidade dun lugar fixo: o Azogue.

No caso de Tui, parece que o espacio que albergará a Praza do Mercado, sería o situado ó carón da
Porta da Pía, aproveitando o resgardo da muralla. (actual rúa Ordóñez, que tradicionalmente albergará os
postos de comestibles ata case que os nosos días). A este espacio habería que engadir a presencia doutros
no interior do recinto, que pouco a pouco deberon de “transformarse de sinxelos postos de venta ó aire libre
en pequenos locais edificados de carácter permanente” (Cuerva Verá 1990, p. 32). Este fenómeno sería a
posible causa da formación dos barrios gremiais dos que tantas referencias temos nos documentos
medievais: as rúas dos ferreiros, carpinteiros, zapateiros. peleteros, panadeiros, etc.

Xunto ós espacios comerciais, habería que aludir ós espacios públicos representativos do poder civil
relixioso: a Praza do Concello, expresión do poder civil, “...ennas tendas que están acerqua da praza
entestan enna rua das adegas” (Protocolos Capitulares). A Praza Maior, representativa do poder relixioso
señorial, fusionando a utilidade (uso sociedade) e a representatividade (a presencia da Catedral e
Hospital).

e
e
e
o

Ilustración 17. Igrexa de San Bartolomeu

Capela de Santa Baia. Situada no arrabalde de Freanxo, mencionada por Ávila y La Cueva: “... subiendo
por el camino de carro desde dicho embarcadero al barrio llamado de la Cal..., y donde cavando la tierra
se descubren todavía losas, piedra labrada, retazos de ladrillos y tejas muy antiguas que prueba que hubo
alli iglesia ... En el cual paraje susistió por dilatados años una ermita dedicada a la misma Santa Eufemia en
memoria de la antigua iglesia parroquial, la que aún existía allí en el año 1603...” (23).

Hospital de San Xián dos Lázaros, para leprosos no arrabalde do Rollo, documentado xa dende o ano 1318,
segundo menciona Ávila y La Cueva, que incluso recibía unha teiga de sal dos navíos que pasaban por Tui
para o seu mantenemento. O edificio do hospital, xunto a unha pequena capela, perdurará ata o século
XVII, cando foron derruídos.

Capela de Santa Eufemia, no barrio de San Bartolomeou Tamén desaparecida na actualidade.
Pese a todo, deses edificios relixiosos da época medieval só perdurarán os da Catedral e o seu claustro no
que sería o interior do recinto amurallado, e o Convento de Santo Domingo, tamén bastante transformado,
extramuros.
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3.1.6

A vivenda
3.1.7

Dentro do núcleo urbano, as casas serán pequenas, normalmente dispostas en baixo e sobrado, e
normalmente estarían dotadas dunha pequena horta onde aparecería un pozo, viñedo, horta, árbores
froiteiras, ademais dos cortellos para os animais domésticos. Iglesias Almeida (1989, p. 153) cita os diversos
nomes que recibían estas construccións adxectivas: enxidos (patios), pardiñeiros (alboios), cortiñas (hortas),
necçesarias (leñeiras), cabalariças (caballerizas) .... Os materias constructivos serán a pedra e a madeira: a
pedra será a base dos muros estructurais da planta baixa, que normalmente presentan unha fábrica de
cachotería miúda amalgamada con arxila e coios. Sobre esa estructura disponse o sobrado en madeira que
iría cuberto cunha armazón a dúas augas con tella do país (dende o século X xa existían fornos de tella
documentados). As plantas baixas adicaranse en moitos casos a desenvolver certas actividades
económicas que comezaban a ter peso específico nas sociedades urbanas, como adegas, tendas,
talleres... A mesma toponimia das rúas que chegou ata os nosos día fala ás claras desa realidade que
pronto constituiría certos barrios dentro da vila nos que se agruparían os diversos gremios: rúa das adegas,
de entrefornos, de zapateiros, ferreiros, etc. As medidas destas construccións non eran demasiado grandes
tal e como aparece amosar algunha documentacións atopada ó respecto da vila de Pontevedra, e que
poderían extrapolarse ó resto de Galicia: “oito pasos de longo por catro de ancho”.

Unha ollada ó parcelario intramuros permitiranos observar a pervivencia en moitas rúas de parcelas
estreitas e profundas. Nas casas urbanas, normalmente apoiadas nas medianeiras, dábase gran importancia
á fachada que da á rúa que pasaba a converterse nunha prolongación máis da construcción, aínda que
cun valor artesanal ou comercial: na fachada acostúmase a abrir dous ocos, un como acceso á vivenda e
outro á tenda, taller ou almacén. Incluso moitas veces aproveitábase a propia rúa para expoñer os
productos que se comercializaban. Este esquema dos dous ocos na fachada principal, aínda perdura en
moitas das fachadas mais antigas de Tui, aínda que xa moi renovadas.

Asemade, outro aspecto significativo do parcelario medieval será a continua ocupación dos espacios
baleiros. Moi posiblemente, ó igual que ocorría noutras vilas de orixe medieval do norte de España, os solares
adquirían unha planta lonxitudinal repartida en dúas unidades de vivendas familiares que coas novas
necesidades acabaron uníndose, moi posiblemente tralas diferentes reconstrucción s acometidas tralas
destruccións do século XV.

Xunto á vivenda de baixo e andar, haberá outras construccións de fábrica máis modesta, planta terrea
e dimensións reducidas que se corresponderían con familias menos favorecidas. Finalmente referirse a
posesión por parte do Cabido e clero tudense de moitas vivendas no casco histórico, que en moitos casos
eran arrendadas como vivendas ou como talleres ou adegas.

Os arrabaldes

O crecemento económico da vila permitiu un desenvolvemento xa dende os séculos medievais de toda
unha serie de núcleos ou arrabaldes en torno ás principais vías de comunicación que entraban na cidade,
algo común no proceso urbanizador medieval. Así, non será de estrañar a presencia deses núcleos
extramuros en cinco ubicacións diferentes:

Arrabalde do Freanxo, na entrada pola Porta dos Ferreiros, que recollía o camiño que viña da Guarda
ademais dos pasaxeiros e comerciantes que atravesaban o Miño dende a outra beira. A existencia dun
núcleo importante neste arrabalde explicaría a existencia dunha igrexa parroquial, como vimos con
anterioridade.

Arrabalde de Riomuíños, que constituía a entrada dende o Camiño Real de Baíona. Posiblemente a riqueza
vencellada á presencia dos muíños nesa zona, así como a documentada xudería existente nese lugar, onde
parece que estaba o cemiterio xudeu da Saravia, (Iglesias Almeida p. 1987) permitiron un importante
poboamento.

Arrabalde do Rollo, onde estaría a Leprosería de San Xián dos Lázaros. A súa situación no lugar máis
afastado do núcleo urbano estaría xustificada pola presencia duns enfermos que neste período estarían
afastados da sociedade. Ademais, parece ser que tamén alí se levarían a cabo os axustizamentos públicos.
de aí o nome de lugar da “picota”, tamén aparecido na documentación da época. “Os rollos”, situados
nas saídas e entradas das vilas medievais, nos arrabaldes próximos, moitas veces en sitios elevados onde
tivesen unha maior visibilidade, parece ser que eran unhas columnas de pedra construídas dunha ou varias
pezas, rematadas moitas veces cos escudos de armas da cidade. dos poderes eclesiásticos ou civís.

Arrabalde de San Bartolomeu, que sería o primeiro enclave tudense. pero que tralo traslado á vila actual,
pasaría a conformarse como un ha entidade parroquial dependente de Tui, no camiño que marchaba cara
a Redondela. Pese a que este núcleo perdería importancia coa translación da vila, non podemos esquecer
a presencia próxima do porto onde atracarían os pescadores do Miño o que xustificaría unha boa
mobilidade e asentamento de persoas.

Arrabalde de Santo Domingo, que medraba moi relacionado coa presencia do Porto fluvial e
posteriormente coa ubicación do Convento dominico, aínda que a súa importancia sería anterior, como
demostra a existencia dunha igrexa parroquial como a de San Xoán do Porto.
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3.2

A CRISE BAIXOMEDIEVAL

Dende finais do século XIV comeza a detectarse un proceso de deterioro no control señorial da vila
acentuado pola presión do reino portugués que ocupará a praza tudense no ano 1389, dentro do contexto
das guerras entre Castela e Portugal. Galindo Romeo cita un protocolo no que se reflicte esa situación:
“desde la mort de dom Johanes Ferrandes de Sotomayor bispo ... recresçeran muytos perigoos et grandes et
graves negoçios assi enna cerqua que os portugueses fezeron sobre esta çidade” (Galindo Romero 1923, p.
55) Esta situación agravarase notablemente coas loitas nobiliares do século XV e os enfrontamentos entre o
mítico Pedro Madruga e o bispo Diego de Muros, que tras perder o control da cidade a mans do primeiro,
recupérao no ano 1482. As consecuencias desta conflictividade sobre a vila exprésaas o propio Diego de
Muros dous anos despois: “padecio muchos males e danhos, robos e muertos de vezinos, en manera que a
venido casi en despoblación e tan grande disminución de lo que solía ser que non tiene semblante nin
apariencia de cibdad” (Vázquez Núñez 1919)

4. TUI NA IDADE MODERNA
4.1

OS PROXECTOS DE FORTIFICACIÓN DA CIDADE

A cidade medieval coa súa liña defensiva mantense ata o século XV, momento no que as novas
necesidades defensivas modifican substancialmente a fisionomía do recinto murado. Ó redor do ano 1443
se inicia a transformación coa edificación dunha serie de fortes e baterías para aumenta-la defensa da
porta do Carballo (Iglesias Almeida 1990, p. 46). Tal remodelación, aínda que notoria será puntual para a
defensa dese acceso polo que debemos situar o cambio máis significativo no momento da construcción da
“falsa braga” que rodeará por completo a liña de muralla medieval, substituíndo a aquela como primeira
fronte defensiva. A orixe deste elemento é escura e unicamente sabemos que no ano 1642 xa estaba
realizada. Un dato interesante é o aportado polo debuxo do Portugués Duarte Damas, de 1502, no que se
aprecia a fortificación de Tui con dobre muralla, posiblemente o elemento do que estamos a falar.

Como parece desprenderse da descrición do bispo tudense, o estado no que se atoparía a vila neses
anos finais do século XV sería lamentable. A destrucción de moitas vivendas dentro do casco histórico
semella importante na documentación da época, que fai mención dos numerosos incendios sufridos
durante estes avatares bélicos. Incendios que asolarían gran parte das vivendas nun momento no que a
base da construcción era a pedra e a madeira, material que constituía a base dos andares dedicados a
vivenda na meirande parte das construccións populares deste período. De feito tras esta situación de
inestabilidade debeu producirse un acelerado proceso de reconstrucción ben patente pola proliferación de
arcos isabelinos que aínda hoxe é posible advertir en numerosas fachadas da cidade, sobre todo na rúa
Cuenca e San Telmo.

Ilustración 18. Arcos isabelinos na rúa Cuenca. 1969

Ilustración 19. Debuxo de Duarte Darmas. Ano de 1502
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A utilidade deste novo perímetro é clara, xa que permite adapta-las defensas ó fogo de artillería que
irrompe como novidade no panorama bélico. O trazado paralelo á muralla medieval permite contar cun
paseo de rolda no que resulta doado mobilizar calquera tipo de efectivo militar. Por outra banda xa non se
valora a elevación do muro como recurso defensivo, ó contrario os paramentos son baixos, con respecto ó
nivel interior para mellora-lo uso da artillería. Outra diferencia é a substitución do tipo de muralla estreita con
dous paramentos (exterior e interior), incapaz de resistir o impacto de proxectís, por un único paramento
exterior que en realidade funciona como muro de contención dunha masa terreira que absorbe sen
problemas o embate dos disparos. De feito non é inusual que tales defensas estean realizadas
exclusivamente con terra.
No ano 1802 o enxeñeiro Josef Lafuente, realiza un detallado levantamento en planta da Falsa-Braga
comprendida entre a Porta do Carballo e a do Arco. Aínda que posúe unha certa desviación con respecto
á realidade, resulta un inestimable documento para levar a cabo unha superposición da traza das murallas
sobre unha planta actual. En base a ese plano podemos presentar un trazado hipotético das liñas
defensivas e a súa relación cos inmobles actuais. En boa parte do traxecto, as murallas se conservan e
coinciden con liñas de paramentos representadas; normalmente a muralla medieval é utilizada como base
da fachada traseira das edificacións e a moderna como primeiro socalco da horta ou xardín.

Ilustración 20. Falsa Braga na cara orientada o río Miño. Josef Lafuente. 1802

Páxina 27

tea

planes y proyectos

No século XVI iníciase unha etapa de tranquilidade en Tui logo da convulsa época baixomedieval, con
todo, a situación dos seus defensas e a súa posición fronteiriza con Portugal fai que desde mediados deste
século a preocupación por mellorar as fortificacións da cidade leve a proposta dunha serie de proxectos de
gran envergadura para mellorar o estado de indefensión no que se atopaba a cidade. A Casa de Austria
será a principal promotora destes proxectos encargando por unha banda inspeccións aos enxeñeiros
militares, planos do estado dos amurallamentos e o deseño dos elementos defensivos.
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muralla, que por muchas partes estaban caidas, y por otras desiguales, y se han puesto en proporción, y
también se han aderezado algunos pedazos de la muralla, como en ajustar los cubos deforma que se den la
mano, y sirvan de treveses capaces de tener la artillería, que también están ajustados, y la artillería en ellos;
también en las dos puertas principales se han hecho dos medias lunas, que la una ya está acavada, y la
otra se acavará dentro de dos días. En otra puerta (que por no arruinar muchas casas no se ha podido
hacer media luna) se comienza a hacer una estacada, y en otra puerta que corresponde al Rio se ha de
hacer otra media luna con una estrada encubierta, para llegar a tener agua, y todo se acabará dentro de
quince días...”

A partir de 1640 a historia volve a convulsionar a situación da cidade. Portugal declárase independente
da coroa española e Tui, como cidade fronteiriza, sufre directamente as consecuencias. A profunda
transformación da arquitectura militar, a través da institucionalización dos modelos defensivos e a formación
reglada dos enxeñeiros militares abre unha nova etapa que modificará por completo a trama urbana. A
necesidade de transformar Tui nun praza fortificada, segundo os tratados de arquitectura militar, “a la
moderna”, deriva no desenvolvemento dunha serie de proxectos e execucións ó longo dos séculos XVII e
XVIII.

Veremos a continuación unha relación das propostas, proxectos e actuacións desenvolvidas ó longo
dos séculos XVI ó XVIII.

Juan Bautista Antonelli, enxeñeiro militar italiano ó servicio de España, en 1579 avalía por encargo de
Felipe II, o estado das prazas fronteirizas con Portugal en Galicia e deseña unha estratexia para levar a
cabo. O traballo resultante foi un estado da situación defensiva da fronteira portuguesa así como
recomendacións sobre como cubrir as necesidades detectadas. Descoñécese se ademais realizou algún
proxecto de fortificación.

En 1644, o enxeñeiro militar Capitán Juan de Villarroel e Prado, baixo o mandato do Capitán Xeral de
Galicia Marqués de Tavara, describe a fortificación de Tui no momento de iniciarse a Guerra con Portugal:
“Es notorio estar en un alto a tiro de cañon de valencia su forma es obal u en círculo de mala forma para la
parte de tierra que tiene cinco torres de treinta pies en cuadro, sesenta de alto, no se puede pelear muy
bien desde la muralla...” (Soraluce 1985, p. 184).

Villarroel e Prado valora ademais a obra proxectada de catro baluartes na Porta do Arco, na
Corredera, en río Muíños e outro entre río Muíños e a porta do Carballo en catro mil reais a base de revogar
o tespes con cal. En 1645 asígnanse 3.636 escudos para a construción de tres baluartes e o arranxo da
media lúa ante a porta do Carballo que aínda que realizada recentemente, polo gobernador de Galicia
Martin de Redin e Cruzat, xa estaba deteriorada. As obras realizadas durante o reinado de Felipe IV custaron
40.000 ducados segundo Benito Vicetto: “La ciudad de Tuy se ha fortificado todo a lo moderno, y se hizo un
fuerte real en la corredera, capaz de 400 hombres, con todas sus fortificaciones, costo 40.000 ducados”
(Soraluce 1985, p. 184)

En 1659 aínda continuaban as obras baixo o mando do Marqués de Viana que relataba la situación
das mesmas: “Que la fortificación de la ciudad de Tuy se acave rebisténdola de piedra y cal, por que como
estan en tierra con las aguas se caeran”

O marqués de Buscayolo, Capitán xeral de Galicia, no ano 1663, propón rodear o perímetro medieval
da cidade con baluartes modernos incluíndo o Convento de San Francisco pero deixando fóra o de Santo
Domingo e recomendado a súa derriba. Atoparase coa oposición do Arcebispo de Santiago D. Martin de
Redin e Cruzat que fora ata facía poucos meses Gobernador de Galicia e que se opuxo a esta demolición
deseñando un trazado que incluía Santo Domingo ao engadir outro baluarte, facendo da fortificación unha
praza de grandes dimensións que requiría un importante efectivo humano para a súa protección. Nunha
carta que o Prior escrebe ó rei o 30 de xuño de 1663 di: “...Todo este mes de junio ( y lo quedo continuando)
en hacer algunos reparos precisos de que necesitaba esta plaza de armas de Tui, así en los parapetos de la
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Ilustración 21. Primeiro proxecto do Marqués de Buscayolo. 1633
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Ilustración 22. reforma do proxecto do Marqués de Buscayolo, integrando dentro da fortificación o convento de Santo Domingo. 1633
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En 1670 o Conde de Humanes, presenta un proxecto que pretende ser definitivo para a cidade de Tui e do
cal a principios do século XVIII só comezaran as cimentacións de varios tramos. Este proxecto consistía
nunha fortificación que rodeaba a cerca medieval e os conventos de Santo Domingo e San Francisco de
maneira que polo oeste comezaba xunto ao río cun semibaluarte, continúa cara ao norte aproveitando a
muralla medieval e recollendo a media lúa situada diante da porta do Carballo, separándose da cerca
medieval para recoller o caserío que se estendeu extra muros da cidade e os conventos relixiosos. A
fortificación compúñase doutros dous semibaluartes, un no río ó leste e outro no norte chamado “do forte”,
así como dos baluartes “de Remolino”?, “da Polvoreira”? e o baluarte “plano”. (Soraluce 1985, p. 185-186).
Garrido sinala que “En el medio baluarte de S. Francisco (NO) aparece dibujado con línea de puntos el
reducto viejo de cuatro baluartillos que debía ser una pequeña defensa realizada en la época y de similares
medidas que los fortines de Amorín o de la Barca de Goián” (Garrido 2004, p. 46)

Ilustración 23. Proxecto do conde de Humanes. 1670
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Nunha consulta do Consejo de Guerra a S.M. de 10 de noviembre de 1670 se dí:
“...que en Tuy se haga un medio valuarte y se abran y profunden los fosos, y sus fortificaciones se revistan de
piedra...”

En 1706 o Gobernador de Tui, D. Francisco Antonio Maestrenuncio alerta ó rei das malas condicións de
defensa de Tui e do perigo que axexa dende Valença de Miño xa que: “...por todas partes se pueden entrar
en el y ser las fortificaciones Exteriores de tierra y casi sin foso de lo llano q esta y sin estrada cubierta, y el
casco de la ciudad solo tiene huna simple falsabraga alrederor de huna muralla antigua, sin tener esta
terraplén por estar pegado a dicha muralla”.

Entre 1735 e 1736 con motivo do enfrontamento con Inglaterra e as diferencias entre as Cortes de
España e Portugal procurouse ordenar as fortificacións e para iso segundo Llobet, se escarparon os
terrapléns das cortinas e os baluartes revestindo aquelas partes onde o terreo era máis frouxo e coroouse a
obra cunha empalizada. (Rodríguez Villasante 1984, p. 194)

O enxeñeiro militar Juan da Feriere e Valentin, destinado en Galicia en 1731 encargarase de organizar o
sistema defensivo de Tui a partir de 1733, ano no que proxecta un novo trazado que seguía en liñas xerais a
obra iniciada o século anterior introducindo como novidade tres estreitos baluartes sobre a zona que daba
ao río. Trátase dun proxecto con todos os elementos definidos alzados, plantas, seccións e detalle dos
corpos de garda, portas, pasos, cabaleiros, camiño cuberto, glacis, etc.

En 1735, La Feriere, xunto con outro enxeñeiro destinado á raia húmida fronteiriza con Portugal,
Fulgencio Ximenez, reforman someramente o proxecto elaborado polo primeiro e realizan un plano do
Baluarte de San Francisco que substituiría ó medio baluarte chamado anteriormente “del Fuerte”

Miguel Marín en 1755 realiza uns completos proxectos de defensas exteriores que nunca chegaron a
realizarse.

De 1777 é un plano de miguel de Hermosilla no que se recolle a situación definitiva da fortificación
moderna.

Ilustración 24. Plano de Miguel de Hermosilla. 1777

Xa no século XIX as defensas da cidade están moi deterioradas de tal forma que o informe de Ramón
Medina de 1849, sinala que grande parte da primeira atópase en ruínas ou obstruída por casas edificadas
sobre ela, e a segunda carece de foxo e non ten obra exterior de vixilancia. A partir de que a paz con
Portugal se faga duradeira, as defensas da cidade, en bastante mal estado, deixan de ser necesarias e o
espacio que ocupaban vai sendo amortizado pola construcción de edificacións debidas ao crecemento
da poboación así como por camiños de acceso ás distintas partes do núcleo urbano. Así, no século XIX
abrirase un novo viario, a actual rúa Martínez Padín para a comunicación con Portugal. Edifícase no Glacis,
no camiño cuberto e no foxo.

Polo que se refire ó trazado urbano dentro dese recinto habería que distinguir dende agora entre o
vello núcleo de orixe medieval, e os barrios incorporados co novo trazado defensivo desenvolto. Dentro do
vello recinto fortificado acométese un proceso de renovación que suporá importantes transformacións
respecto do pasado, mentres que ó redor iranse deseñando os futuros trazados da vila, aínda dun xeito moi
débil: confórmase o viario do actual barrio da Corredera, así como a vía que descende dende o Cantón de
Diomedes ata o barrio de Santo Domingo. Por outra parte persistirán diversos trazados de orixe medieval
como poden ser os camiños de Santo Domingo cara a Rebordáns, xa franqueada de edificación ás beiras,
ou a vella corredoira que enlazaba dende a porta Vergán cara ó camiño que marchaba para Redondela
(aínda hoxe existente).
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AS TRANSFORMACIÓNS URBANÍSTICAS.

Como diciamos anteriormente, neste período moderno realizaranse toda unha serie de actuacións
decisivas no trazado actual da vella vila, aínda que seguirá perdurando gran parte do trazado medieval
como parecen amosar as descricións do século XVIII: “Sus calles son estrechas, y de mal piso, tanto por su
empedrado, como porque están formados en caída de la montaña del río, de modo que la principal de
ellas llamada Canicova, tiene a trechos algunas gradas para que las gentes puedan subir y bajar con más
comodidad” (Situación de la plaza de Tuy... 1735)

Tralo estado semirruinoso de finais do século XV, a cidade iniciará un proceso de reconstrucción
importante que nalgúns casos traerá alteracións significativas respecto do vello trazado medieval. A
transformación máis importante será a realizada no barrio da Oliveira, que desaparecerá totalmente a
medida que comeza a desenvolverse a obra do Convento das Encerradas. A historia deste proceso comeza
no ano 1508 cando se funda a comunidade relixiosa nunha pequena construcción ubicada no barrio da
Oliveira; o Cabido, de acordo coas bendicións papais, favorecerá pronto unha ampliación do Convento
trala aceptación da regra de San Francisco polas relixiosas, de xeito que lle concederá toda unha serie de
solares que tiña nesta zona e onde estarían os vellos Pazos Episcopais, agora desocupados tralo traslado ó
novo edificio erguido sobre o claustro da Catedral. Os “pazos vellos” desaparecerían por mor da doazón do
Bispo D. Pedro Sarmiento (1523-25) ás monxas para facer o seu novo recinto conventual, sen embargo, os
“pazos novos” sobrevirán ata o ano 1675, cando pasan a mans dos Montenegro para convertelos na súa
residencia urbana. Xunto cos Pazos, desaparecerá tamén durante o século XVI a vella igrexa románica de
Sta. María, así como o cemiterio que a rodeaba, ó igual que outras construccións deste período que
posiblemente estivesen en bastante mal estado tralas incursión de Don Pedro Sarmiento no primeiro tercio
do XV (Iglesias Almeida 1989, p. 154)

Polo demais seria interesante salientar algunhas actuacións realizadas durante este período e das que
temos certa documentación. Por exemplo coa construcción da Igrexa da Misericordia, realizada contra o
1575 aproveitando unha capeliña románica preexistente dedicada a San Martiño, sobre a que se apoiaría
unha das naves laterais. Esta construcción, hoxe recortada nunha soa nave, resolveríase como unha igrexa
de tres naves cuberta a dúas augas, que ademais disporía dun pequeno recinto dedicado a cemiterio ó
redor. Preto desta Igrexa temos a cabeceira da Catedral, que tamén sufriría diversas reconstrucción durante
este período, algo que tamén sucederá no claustro, no Convento de Santo Domingo, e sobre todo, no
Convento das Clarisas que durante os dous séculos seguintes construirán unha nova igrexa, e as dúas
grandes cruxias que perduran ata hoxe.

Ilustración 25. Igrexa da Misericordia antes da actual reconstrucción

Preto da Catedral iniciase a reconstrucción do vello edificio do Hospital de Pobres e Peregrinos, que data do
ano 1756. Este edificio xa sufrira unha intervención no século XVI, cando o Bispo Diego de Torquemada
reconstruirá as instalacións orixinarias do período románico. Agora, no século XVIII levarase a cabo a obra
definitiva, da que se conserva case que intacta a súa planta e alzados exteriores (hoxe en día Museo
Diocesano).

Ilustración 26. Hospital de pobres e peregrinos. Actual Museo Diocesano
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Unhas rúas máis abaixo da Catedral, iníciase a construcción da Capela de San Telmo contra o ano 1769,
que suporá unha importante renovación no rueiro nesta zona, xa que a capela orixinaria non era máis que
unha construcción modesta totalmente integrada no núcleo urbano. Deste xeito, ó trazarse a nova Capela
derrubaranse toda unha serie de construccións anexas dotando esta zona dun espacio novidoso, que
posteriormente ampliarase coa construcción do adro, xa no século XIX.

Fóra do núcleo medieval, iniciase a construcción do Convento de San Francisco contra o ano 1682, cando
estes freires se inician aquí procedentes de Salvaterra. Con posterioridade ampliarase a comunidade coa
construcción da actual igrexa (rematada no ano 1728) e a capela da Venerable Orde Terceira (1777).
Fronte á porta da Pía nos solares hoxe ocupados por unha serie de construccións orientadas cara á rúa
Ordóñez e o Paseo de Calvo Sotelo, aparecerían dúas edificacións de grande importancia aínda que hoxe
xa desaparecidas: O Hospital Real, que presentaba unha planta rectangular con dúas alturas, posiblemente
construído no ano 1704 nun solar que segundo o Plano de La Feriere (1733), ocuparía a zona do actual vello
casino, na corredera. Preto deste hospital estaría o edificio da Cátedra de Gramática, disposto no solar das
casas das arcadas, na mesma Corredera, que actúa como unha especie de seminario destinado a mellorar
a formación dun clero pouco preparado. Ámbolos dous edificios desaparecerán no século XIX.
Anteriormente tamén o fixeron outras construccións relevantes, como a Capela e Hospital de leprosos no
arrabalde do Rollo ou o que quedaba do Pazo Episcopal que perdurou ata 1675.

Ilustración 27. capela de San Telmo 1968
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A ARQUITECTURA CIVIL

O grande pulo constructivo deste período vese favorecido polo poderío do Cabido tudense,
controlador dun extenso señorío territorial en toda a Provincia, que a pesar de determinados momentos de
crise, terá un balance moi positivo respecto da grande actividade constructiva desenvolta non só na vila de
Tui, senón en toda Galicia. É preciso ter en conta ademais a ubicación estratéxica que seguirá mantendo,
como praza fronteiriza fortificada, e punto importante no tráfico de persoas e mercadorías. Os portos fluviais
á beira do Miño seguen a ter unha forte actividade no transporte dun lado a outro do río, productos como o
viño, o sal, a madeira, o gando, etc.., seguen a circular por este enclave, que xa dende o ano 1506 conta
cunha Casa da Aduana perfectamente documentada na rúa Cuenca, preto da Porta do Arco
(construcción que aínda persiste aínda que agora como vivenda particular axeitadamente reformada. e
que aínda ostenta os brasóns da familia de Pazos y Figueroa, que semella foran os seus propietarios durante
o século XVI).

O Catastro de Ensenada do ano 1753 referido á cidade de Tui establece a existencia de 984 veciños
para a vila e o seu termo. 990 casas habitables (entre as que destaca 6 de campo, o cárcere público, casas
eclesiásticas, Palacio Episcopais, Hospital Eclesiástico de Pobres, Hospital Real e Casas Consistoriais), 24 casas
inhabitables e 24 arruinadas.

A importancia do señorío eclesiástico na vila condicionaba a presencia dun importante número de
cargos relixiosos, que no ano 1756 acadaba os 32 cóengos, 8 racioneiros, 1 prior cos seus ministros e o Bispo.
Ademais contaría con outros cargos civís de importancia, como Alcalde, Xuíz , Gobernador Militar, un
Axudante e 8 Rexidores. Esta concentración de cargos relixiosos e civís veríase incrementada coa presencia
dalgunhas familias distinguidas e ricas, mentres que o resto dos seus habitantes, que serían a maioría, se
clasificarían como “mercaderes, labradores artesanos, y dependientes del Cabildo” (Cornide 1764).

Polo que respecta a edificios de carácter relixioso que temos documentados no século XVIII, segundo a
cartografía de La Feriere (1733), salientaremos: A Escola de María (posiblemente se corresponda cun edificio
situado aínda na rúa Sánz, preto do cárcere da cidade); o Cárcere do Bispo: “unha casa de un alto que
sirve de carzel en la calle de avago...”, que posiblemente se corresponda cun edificio aínda existente na rúa
Cuenca, preto da Praza da Estrela, que conserva no seu fronte unha inscrición cunha data do século XVII.
Xunto a estes exemplos os xa citados do Hospital Real e a Casa da Gramática, na Corredoira.

Tamén será importante o número de construccións realizadas dentro e fóra do casco medieval, que
formarían parte desa progresiva fortificación da vila durante os séculos do período moderno. A necesidade
de dotar de infraestructuras militares a unha praza de gran valor estratéxica como a de Tui, propiciou
construccións como o Hospital Real, xa mencionado con anterioridade, o Cuartel Militar que ocupaba o
solar no que hoxe está o Teatro Principal, o Almacén Xeral de Pólvora da rúa San Telmo (do que na
actualidade só queda a lembranza na reproducción da figura de Santa Bárbara); así como outros almacéns
e acuartelamentos na zona fortificada neste período. A iso habería que engadir a presencia de edificios
civís como os das Casas Consistoriais (derruídas para a construcción do actual edificio), o Cárcere da
Cidade (reconstruída como Escola Taller na actualidade), etc.

Ilustración 28. plano do almacén xeral de pólvora que clausura a antiga porta Vergan

Tamén serán numerosos e importantes os exemplos dunha arquitectura nobre que aínda atopamos
dentro do casco histórico, ás veces algo reformadas, pero mantendo unha disposición semellante á
orixinaria nos frontes de fachadas. Así, dende os exemplos máis antigos que responden ó século XVI (como o
da Casa dos Correa na rúa Seixas, a Casa do Cóengo Lectoral e a dos Tavarés na rúa San Telmo... ) ata
outros exemplos posteriores (Casa da Rúa de San Telmo, Casa do Racionera, Casa Negra ... ), aparecerán
características comúns: muros resoltos cun perpiaño regular asentado a soga e tizón, cornixas traballadas,
disposición en baixo e andar. Pero tamén existirán importantes diferencias provocadas polo progreso, as
mellores condicións socioeconómicas así como a evolución nos estilos constructivos: a presencia dos
balcóns nas fachadas ata agora inexistentes (a Casa Negra, a dos Ponce de León na rúa Seixas... ), o
aumento do número de vans na planta alta, as licencias ornamentais como a aparición de molduras,
chemineas traballadas, gravados, etc. Tamén será interesante referirse á presencia dalgúns exemplos que se
achegan ó intento de adaptar o concepto do pazo rural ó mundo urbano. Serán as denominadas pousas
das que falaba Chamoso Lamas ó referirse as casas solariegas que estaban dotadas dun pequeno patio
adosado moitas veces plantado con laranxeiros e xardíns.
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Fronte a esas casas solariegas aínda persistentes no entramado tudense tamén habería que referirse aquelas
que desapareceron, por exemplo, as casas dos Acevedo e a dos Coroneles que existían na rúa Párroco
Rodríguez Vázquez (diante da fachada norte da Catedral, onde se ampliaría a delimitación do adro actual
contra o ano 1761) a Casa dos Montenegro, substituída polo solar do cine Yut na década dos 50, etc.

No que respecta á vivenda urbana popular e tal e como revela o Catastro de Ensenada, presentaba
unha diferenciación básica entre dous tipos de casas: as vivendas terreas e aquelas que estaban dotadas
dunha planta baixa e un alto. Aínda que a maioría destas construcci6ns reconstruiríanse case que
totalmente a partir do XV, é significativo como perduran uns solares moi semellantes entre si. Normalmente
serán construcci6ns resoltas cunha planta alongada, unidas polos muros medianeiros e accesibles polos
frontes dos muros piñóns, ande aparecerán os poucos ocos con que conta a casa. As cubertas serían a
dúas augas artelladas cunha sinxela estructura de madeira con tella do país enriba.

“Antonia de Almuina tiene una casa terrena en la Calle del Cuerpo Santo de tres varas de frente y siete de
fondo: linda por la derecha con callejuela, y por la izquierda con Theresa Tanjalle, y se regula su alquiler en
treinta y tres reales de vellón” (Catastro de Ensenada. p. 63)

“Andrés de Tapia Pérez de Tebra tiene una casa de un alto en la Calle del Cuerpo Santo de seis varas de
frente, y doze de fondo: linda por la derecha con Rosa González, y por la izquierda Pedro Fernández, y se
regula en alquiler en ciento y cuatro reales de vellón”, (Catastro de Ensenada. p. 65).

4.4

OS ESPACIOS PÚBLICOS.

Basicamente perdurarán os espacios públicos que se crearan durante o período medieval, sobre todo
no interior do casco histórico. Sen embargo, coa ampliación da zona fortificada a outros barrios extramuros,
aparecerán outros espacios novidosos e con vocación de futuro. Destacar a persistencia das Prazas do
Concello, do Poxigo ou do Arco como espacios abertos. A Praza do mercado diario seguiría a manterse
adosada á muralla no lugar da porta da Pía (Rúa Ordóñez na actualidade), pasando agora a denominarse
“Praza da Pescadería”; un debuxo do ano 1703 amósanos as Posturas e remates da carnicería e pescadería.
Por outra banda, a Praza da Catedral, principal espacio público da vila, introducirá dende o mandato do
Bispo Diego de Vela (1632-1679) un mercado semanal, que dende esa data de 1679 será trasladada polo
Concello á Corredera, ademais de cambiar o día de celebración ó xoves. Así pois será esa Praza da
Corredera a que dende o último tercio do XVII acolla as actividades comerciais que se realicen
semanalmente, como as feiras do ganso, cabalar e vacún.
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5. A IDADE CONTEMPORÁNEA
5.1

A SUPERACIÓN DAS MURALLAS MEDIEVAIS

O século XIX será decisivo na superación dos límites establecidos ata agora pala vila medieval, un
proceso que se iniciará co deterioro sufrido no último tercio do século XVIII nos lenzos que a circundaban.

“En el día miércoles 27 de febrero iden (1788), se cayó1a Garita nombrada dos Demos, con parte de la
muralla de ambos costados de élla” (Pedro Santos 1779). Álvarez Blázquez relacionará esta garita co
chamado “Ángulo del Diablo” que aparece mencionado no plano de Coello.
“ En 16 de diziembre al amanecer de este dia apareció cahida la muralla qe. se nombra das Pezas,
junto a la Puerta del Arco”(Pedro Santos 1779)”. Álvarez Blázquez sitúa esta parte caída coa esquina que fai
coa actual rúa do Bispo Lago: “La Puerta del Arco (...) estaba situada al final de la actual Calle Cuenca o
de Abajo, en su ángulo con la de los Alfolíes. Figura aún en el referido plano de Coello, y se conservaba de
ella el apoyo y arranque, tras la casa de los Sres. de Ruibal. Databa de la construcción de la muralla en
tiempos de Fernando II; es citada por primera vez como “Porta do Arquo da Cidade” en un documento de
1419” (Pedro Santos 1779).

Esta situación agravaríase notablemente coa invasión francesa baixo o mando de Soult, que deixará un
destacamento na vila ás ordes do coronel La Martiniere. Trala ocupación francesa e a perda do control
xurisdiccional do Cabido tudense no ano 1811, comezarían a esvaecer as bases do Antigo Réxime, que
rematarán coa reforma administrativa do Estado liberal e a desaparición formal do Reino de Galicia. O
fenómeno desamortizador traerá grandes perdas nas propiedades eclesiásticas. tanto nos conventos de
Santo Domingo e San Francisco que pasan a ser cuarteis militares, como no trasvase de determinados
solares a mans dunha clase rendista que aproveitará para mercar. Será precisamente neste contexto no
que se produza a definitiva superación dos límites da vila medieval, construíndo sobre eses muros ou mesmo
derrubándoos. Hai que ter en conta que coa perda do control xurisdiccional por parte do Cabido, perdese
tamén o control das murallas, e así asistiremos a diversas intervencións sobre as mesmas durante o século XIX.
No ano 1814 desfaise a Torre das Entrebancos; reedifícase a muralla para abrir tramos da rúa que vai
por debaixo do Mirador das Monxas (anteriormente, existían construccións case que adosadas á parte
exterior dos muros). No ano 1824 acórdase demoler a Porta do Arco. A mediados deste século, Don Ventura
Fontorosa de Sobrado, preto de Tui, mercou uns solares sobre a muralla vella lindando coa rúa Seixas.
Aparecen as primeiras construccións anexas á muralla no treito que vai da Porta do Arco ata a Casa Negra.
Iníciase a construcción do recinto que albergará o Mercado da Verdura fronte ó que fóra Hospital Real e
contra o lenzo da muralla das monxas (obras realizadas entre 1813 e 1824). Realízanse diversas compras de
treitos de muralla para ampliar as vivendas sobre elas, por exemplo nas casas que aparecen preto da Porta
da Pía, ou sobre os lenzos que pechaban a actual rúa Sánz.

Ilustración 30. Praza da verdura na rúa Ordóñez

Ilustración 29. Porta do Arco (Felipe de Paz, 1799)

Pódese considerar, pois, que a mediados deste século XIX este primeiro recinto amurallado, de orixe
medieval, xa aparecería bastante deteriorado. A acuarela na que se representan as murallas de Tui vistas
dende a falsa braga cara ó río (ano 1882), apreciamos destrucción de parte dos muros, así como a
construcción de novos inmobles empregandoos como cimentos.
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AS TRANSFORMACIÓNS URBANÍSTICAS DO SÉCULO XIX ATA MEDIADOS DO XX

A esta situación habería que engadirlle as transformación acaecidas nos barrios que foran acollidos
polo segundo recinto amurallado no século XVIII. Unha ollada ó plano de Francisco Coello, do ano 1865, nos
permitirá apreciar a configuración dos dous barrios incorporados na fortificación dos séculos modernos:

O barrio de Santo Domingo, que dende a porta do Arco ata a Porta de Santo Domingo, xa presenta unha
importante consolidación de construccións adosadas ás murallas e a ámbalas beiras do camiño que une as
dúas portas.

O barrio de San Francisco e o Paseo da Corredera, que ó igual que no caso anterior, dispón dun manzanario
en consolidación entre a saída da antiga Porta Vergán e a parte traseira do recinto conventual de San
Francisco. Mentres. por diante do Convento, tamén se aprecia unha importante consolidación de
construccións a ámbolos dous lados do Paseo da Corredoira, dende o Baluarte de San Francisco ata a
batería do Olmo.

Con estes novos límites establecidos ó longo do período moderno consolidarase o primeiro ensanche
da cidade, durante o século XIX:



No ano1850, iníciase a construcción do Seminario no actual enclave aproveitando a
desamortización do convento franciscano; no mes de Xuño de 1926 ampliase cara á canella.



No ano 1857, inaugúrase o cárcere do Partido Xudicial de Tui de mans do Alcalde D. Basilio G.
Besada: hoxe é o Palacio de Xustiza.



No ano 1897 constrúese o Palco de Música da Praza de Diomedes.



No último tercio do século XIX, levantaríanse diversos inmobles a ambos lados da Corredera, mentres
que algúns xa existían do século pasado (por exemplo algunhas da casas das arcadas de dobre
acceso cara á corredera e cara á rúa Ordóñez). Unha ollada ás diversas fotografías existentes deste
paseo nos primeiros anos do século XX nos permitirían apreciar estas vivendas.

Ilustración 31. Casa rectoral

Por contra, no casco histórico semella que existiu unha actividade constructiva importante, tanto na
aparición de edificacións de nova planta como na reconstrucción de moitas vivendas antigas (serán
numerosos os expedientes recollidos no Arquivo Municipal solicitando permisos de reconstrucción de
fachadas, ampliacións de pisos. etc.).

Entre as actuacións máis importantes das que podemos falar serían :



A construcción no ano 1818 da Casa Rectoral da Misericordia, como Casa de Estudios Menores ou
Casa da Gramática. Nese mesmo ano, autorizouse a ampliación do adro de San Telmo ata a casa
rectoral derruíndo algunhas vivendas próximas (encargo realizado polos irmáns Novoa y Lemos).



A construcción do Teatro Principal (1848) sobre o solar duns antigos cuarteis de propiedade
municipal. Sen dúbida, esta será unha das obras máis importantes do século pasado no interior do
casco urbano, tanto polo financiamento (recorreuse á subscrición popular), como polo deseño
arquitectónico (achegado á idea doutros teatros principais que comezan a levantarse nas
principais cidades galegas), como polo dinamismo socio-cultural que suporía para unha vila como
Tui (celebración dos Primeiros Xogos Florais de Galicia, presididos por Murguía, celebración de
Xornadas literarias, Teatro, Ópera, Zarzuela, Orquestras, Coros, Bandas...)

Ilustración 32. Teatro Principal
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Por contra, aínda atoparemos abertas algunhas rúas que hoxe en día xa non o están debido ás
construccións realizadas sobre o seu trazado: a antiga rúa Corredoria, que discorría a rente da igrexa das
Encerradas atravesando ata a rúa do Ouro, e a rúa que cruzaba dende Párroco Rodríguez Vázquez ata a
descendente rúa Canicouva.

Fóra do recinto fortificado, subliñar o desenvolvemento dos arrabaldes de Freanxo, Riomuíños e do
Rollo. Nos dous primeiros casos, organizando os seus manzanarios entorno a sendas praziñas, mentres que no
caso do Rollo, destacaremos a presencia do Cemiterio que quedaba por detrás da Batería de San
Francisco, construído polo Cabido da Catedral no ano 1833.

Ilustración 33. Plano da cidade de Tui de Francisco Coello. 1865
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Coa apertura da estrada cara á Ponte Internacional establécese, a piques de rematar o século XIX, unha
arteria principal que atravesará o Paseo da Corredera, rachando por primeira vez os límites da fortificación
moderna entre os baluartes de San Telmo e San Francisco. En torno a esta nova vía comezarán a instalarse
toda unha serie de edificacións a partir de principios de século O mesmo edificio do Hospital de San Paio,
que data de 1901), sobre todo na parte da Corredera que vai dende o Pazo de Xustiza ata a subida da rúa
Ordóñez. Será neste tramo ande atopemos as primeiras mostras dunha arquitectura ecléctica, na que se
mesturan elementos do modernismo galego e o historicismo. Entre eles destacará o Edificio do Casino Vello,
atribuído ó arquitecto Paciewicz, que realizaría no ano 1908 varias intervencións na Corredera de Tui (Martín
Curty 1992, p. 127), como as reformas na Farmacia de Areses, onde colocaría unha balaustrada na cornixa
da súa casa. Xunto a esa casa destacarán outras edificacións que son boa mostra das tendencias
arquitectónicas deste período como o edificio adosado ó Casino e mesmo os que rematan a mazá cara á
Praza da Inmaculada; neles atoparemos unha interesante interpretación da combinación entre a tradición
e a modernidade no xeito de combina-la pedra e o ferro, a interpretación das galerías en madeira, dos
sobrados, etc.

Ilustración 35. Praza da Inmaculada

Ilustración 34. Vista da Corredera

Ilustración 36. Antiguo Hospital de San Paio
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Ilustración 37. Rúa Augusto González Besada

Un pouco máis tardíos, dos anos 20, serán outras edificacións que aparecen no entorno da Corredera,
por exemplo algún dos edificios que aparecen case que adosados contra os lenzos de muralla das
Encerradas na esquina coa rúa Bispo Lago; algunhas construccións do Paseo tanto no lado do Seminario
(onde tamén hai engadidos deste período), como do lado contrario; na rúa Agustín G. Besada e o seu
contorno, etc.

Ademais, na zona dese primeiro ensanche tudense que comprende o paseo da Corredera,
atoparémonos cun proceso de substitución de edificacións do século pasado por novos edificios que
respondan ás novas necesidades da zona, orientadas a unha clase burguesa e comercial, que adoita a
establecer os seus comercios nas plantas baixas dos edificios. Unha ollada ás fotografías desta rúa de
principios de século nos permitirá observar importantes variacións: substitución de edificios (por exemplo, o
caso do actual edificio que remata a mazá fronte o Palco de música, a alteración doutros, como o caso da
mazá de edificacións asoportaladas, ande se variou progresivamente a disposición dos arcos ademais das
fachadas, etc.

Dentro do casco histórico serán menores as intervencións de grande transcendencia: tal vez a máis
salientable sexa a reconstrucción da Igrexa da Misericordia no ano 1907, onde se aproveitará para derruíla e
recortala notablemente, ó tempo que se cambiaría a súa orientación.
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AS DERRADEIRAS TRANSFORMACIÓNS URBANÍSTICAS.

Pese a todo, non será ata mediados deste século, cando se produza o maior número de alteración s no
conxunto do casco histórico e o seu contorno inmediato. Ó igual que noutras vilas galegas, será a etapa do
desenvolvemento económico a que maior impacto haberá de ter no futuro urbanístico. A superación
definitiva da cidade amurallada que se iniciara no primeiro tercio do XIX supuxo a expansión urbanística
cara ós barrios exteriores, onde se irán instalando as clases máis acomodadas, mentres que nos antigos
barrios intramuros comezará un proceso de deterioro continuado ó quedar neles as xentes de menos
capacidade económica. Ese deterioro quedará patente nun expediente do ano 1952 elaborado polo
Concello de Tui, onde se falaba ben as claras do estado de moitas das construccións do casco histórico a
mediados de século:

(...) “se bosqueja la situación ruinosa de parte de la Ciudad, y, en efecto:...Asentada esta antiquísima
ciudad de Tui en la ladera de un montículo por su lado Este cae sobre el río Miño; estaba defendida en sus
principios por murallas; hoy en su mayoría desaparecidas, y que en parte la defendían de las incursiones de
los piratas normandos, tenía sus edificaciones apoyadas en las estructuras de tales murallas y enlazadas unas
con otras de tal manera que, al empezar a resentirse unas continuaron cediendo todas las demás... Es
verdad que las edificaciones de la parte que pudieramos llamar antigua, o sea, desde la Capilla de San
Telmc hacia el río, fueron realizadas en un plan de estremada pobreza, y en su mayorÍa. están construídas
utilizando el canto rodado del río unido con barro, el que teniendo en cuenta la antiguedad de estas
edificaciones anteriores al siglo XI, trajo la consecuencia de su ruina (...)
Con frecuencia tiene el Ayuntamiento que ordenar la demolición de casas por su inminente ruína, y en otros
casos, comprar los edificios para luego demolerlos, como ahora está sucediendo con la casa de la Calle
Cuenca que el Ayuntamiento adquirió para su derribo y que para llevarla a efecto, tiene, a la vez, que
adquirir la limítrofe, ya que al empezar a demoler la primera, es preciso demoler la segunda, y ojalá no haya
que asegurar la pared de la siguiente...
Es de todos conocido el estado ruinoso de la totalidad de la calle de San Telmo, cuyas casas están
apuntaladas entre sí, por troncos de madera de pino, que si cualquier día cede uno se viene abajo toda la
calle (...). pero no es solamente esta calle, son, como queda dicho, la mayoría de las casas de las calles
sucesivas desde la Capilla de San Telmo hacia el río...” (Memoria que formula el alcalde... 1952)

Desa década dos anos cincuenta data a construcción do actual Edificio do Concello, que ademais
sufriría varias ampliacións consecutivas. Trátase dunha construcción próxima a pautas historicistas, que
intentaban integrarse nun entorno realzado por edificios de grande valor histórico-artístico, aproveitando o
antigo solar das casas consistoriais da época moderna, de menor volume e superficie (existen fotografías da
súa fachada no expediente que acompaña o novo proxecto elaborado polo arquitecto municipal Enrique
Álvarez Sala y Morís). Preto deste edificio. na rúa Párroco Rodríguez Vázquez existía unha vella casa solariega
dos Ordóñez e Castañón, que no ano 1958 se botaría abaixo, segundo relata o cronista Fernández ValdésCostas (1958); posteriormente, neste solar levantaríase o cuartel da Policía pechando unha vella rúa de orixe
medieval que atravesaría por detrás dos edificios municipais atravesando a rúa Bispo Castañón cara o
antigo barrio da Oliveira, hoxe tamén pechado polas novas construccións. Finalmente, referirse á
construcción do Cine Yut nesta década, aproveitando o solar da Casa dos Montenegro no barrio da
Oliveira.

Ilustración 38. Edificio do Concello
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O desenvolvemento económico dos anos 60 e 70 aumentará esa tendencia a renovar edificios tratando de
mellorar as súas condicións de habitabilidade (reformas interiores, substitución de carpinterías de madeira
por outras de aluminio e PVC ampliación ou apertura de novos vans, etc.). Dentro do casco histórico, a
actuación máis impactante nos sesenta será a construcción das Vivendas da Comandancia de Mariña na
Praza do Pexigo. Mentres se artellaba un proxecto de novo ensanche no antigo campo da feira, cara á
zona ocupada polo cemiterio e o campo do Rollo, cara onde tenderá a crece-la cidade.

que veu tapar a visión dese flanco da vila. No caso das cortinas e baluartes de Santo Domingo e da parte
do río, tamén hai que subliñar a continuada destrucción do vello trazado amurallado, debido ás
continuadas ampliacións das vivendas sobre eses muros, aproveitando en moitos casos os propios sillares
destes, sen que se regulase axeitadamente ese proceso.

Ilustración 39. Vivendas da Comandancia da Mariña

No ano 1967, prodúcese a declaración de Tui como Conxunto Histórico-Artístico por parte do Ministerio
de Educación e Cultura, establecendo unha zona histórico-artística (que incluiría as antigas murallas e o
recinto dentro das rúas Bispo Lago, Ordóñez, Sánz e Piñeiro, ademais dos conxuntos conventuais de Santo
Domingo, Iglesia e Parque de San Bartolomeu) e unha zona de respecto (delimitada pola ribeira do Miño,
dende o Penedo ó Parque de Santo Domingo; Paseo General Mola a Calvo Sotelo; Travesía del Campo ó
cruce da estrada Gondomar e rúa Martínez Padín ó Piñeiro).

Sen embargo, a falta dunha lexislación axeitada non impedirá que nos anos 70 se continúe co proceso
de deterioro do conxunto: No ano 1973 desenvólvese o Plano do Campo da Feira, que permitirá a
desaparición do que quedaba do recinto fortificado entre a baluarte de San Francisco e o de San Telmo.
Na actualidade só quedan restos do baluarte de San Francisco, na vella entrada á cidade, onde se
construirían os edificios para vivendas da Guardia Civíl, que mantiveron os restos do baluarte gracias á
preocupación da corporación municipal, que requiriu o asesoramento de especialistas sensibles á súa
conservación. Nesa zona artéllase o actual polígono de vivendas que se estende dende aquí ata a traseira
do Hospital de San Paio. Tamén será bastante impactante a destrucción do Baluarte do Olmo, no ano 1978:
neste baluarte conformárase co paso do tempo un sistema de terrazas plantadas con viñedo que mantiñan
deste xeito a vella estructura da muralla, sen embargo nese ano botouse abaixo o muro de pedra para
levar a cabo unha das maiores destruccións do patrimonio inmoble tudense nos últimos anos: os sillares
substituíronse por un muro de contención de formigón, que servirá de apoio a un edificio de baixo mais 3,

Ilustración 40. Baluarte do olmo antes do derrubo

Por contra, nestes últimos anos vense incidindo nun labor de rehabilitación de diferentes edificios
respectando a súa estructura básica: o Cárcere Vello, dedicado a Escola Obradoiro; o conxunto do Edificio
de Facenda, ande atoparemos unha construcción de carácter nobre con diversas referencias á
arquitectura popular nos engadidos do patio traseiro; a Casa Negra, o conxunto do Convento de Santo
Domingo, e moitas outras vivendas de menor entidade. A elaboración do Plano Especial do Casco Histórico
de Tui establecerá as futuras actuacións no ámbito delimitado.

Tamén se ven actuando na configuración de novos espacios públicos no conxunto do casco histórico
(no ano 1985 ábrese a Praza de Frómista, o que supuxo o derrubamento de toda unha serie de vivendas
populares que estaban semiarruinadas nesa zona, ampliando o espacio público diante dun edificio
emblemático como o Teatro Principal), ou no exterior (rehabilitación da Fonte e Lavadeiro de Santo
Domingo; rehabilitación dos xardíns e miradoiro do Convento de Santo Domingo; o proxecto de Paseo
Fluvial pola ribeira do Miño...).
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LOCALIZACIÓN DE VESTIXIOS TRAVÉS DE NOTICIAS, ACHADOS CASUAIS E
ACTUACIÓNS ARQUEOLÓXICAS
1. LOCALIZACIÓN DE VESTIXIOS TRAVÉS DE NOTICIAS, ACHADOS CASUAIS (Plano AQ01)
Identifícanse no Plano de Información AQ01. LOCALIZACIÓN DE VESTIXIOS TRAVÉS DE NOTICIAS, ACHADOS
CASUAIS.
1.1

ÉPOCA ROMANA

Achados
Fragmento de sigillata hispánica. Claustro da Catedral. (Figura 1) (Plano AQ01. Nº 2)
Apareceu no propio Claustro da catedral, sen contexto, como achado casual. Pode ser tomado con
reservas, como un fragmento cerámico que imitaría os tipos da Terra Sigillata Hispanica Tardía. A súa
decoración consiste nun dobre semicírculo con escaleira de segmentos rectos, enchido no seu interior. O
acabado e a pasta, compacta, con algún desgrasante de tamaño groso, así como a ausencia total de
verniz, non se corresponde cas orixinais T.S.H.T., de granulometría fina e porosa e un lixeiro engobe vermello
alaranxado. En cuanto ó tipo, o escaso tamaño do fragmento non aporta a suficiente información, se ben
podería ter semellanza coa forma Drag. 37t. As T.S.H.T. abarcaron cronoloxicamente dende o século IV á
primeira metade do século V d.C.
(nº 387 Museo Diocesano de Tui)
Iglesias Almeida, E. e Méndez Núñez, P. Evocación de la ciudad de Tui y sus antiguas rúas. 1990, p. 20. Tui

1.1.1

Conxunto Histórico

Noticias nas fontes escritas



Figura 001: Fragmento de sigillata hispánica
localizada no Calustro da Catedral. Claustro da
Catedral.

“La catedral asiéntase en la corona del viejo castro. En sus alrededores se hallaron monedas de Emérita y
Lepida, hoy en la colección Fernández Costas”
Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. (1953): Materiales para la carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra. E.M.P. VIII, p. 158



“Hemos comprobado numerosos hallazgos de monedas romanas”
Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. (1953): Materiales para la carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra. E.M.P. VIII, p 196)



Noticias de localización de restos romanos (“Tegula” y basa romana) no actual palco de música no Cantón
de Diomedes. (Plano AQ01. Nº 1)
Fonte descoñecida

Pondus romano. Claustro da Catedral (Figura 2) (Plano AQ01. Nº 3)
Apareceu no propio Claustro da catedral, sen contexto, como achado casual. Os pondus son catalogados
tipoloxicamente como pesos de tear de época romana e a súa adscrición cronolóxica, ó abarcar todo o
período romano con tipos mais ou menos semellantes, é incerta.
Figura 002: Pondus romano localizada no Claustro
da Catedral
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Basa de columna. Calle de San Telmo nº 11. (Figura 3) (Plano AQ01. Nº 4)

Posible Ara. rúa Maristas (Plano AQ01. Nº 6)

Apareceu na traseira da casa, zona de horta, nunhas obras de remodelación. Foi publicada como basa
romana pero a súa tipoloxía resulta moi ecléctica polo que é imposible outorgar unha cronoloxía fóra de
contexto arqueolóxico. (nº 362 Museo Diocesano de Tui)

Parte superior dunha posible Ara, anepigráfica, con focus e decoración de arcos e nervios. (nº 366 Museo
Diocesano de Tui)

Iglesias Almeida, E. e Méndez Núñez, P. Evocación de la ciudad de Tui y sus antiguas rúas. 1990, p. 20. Tui
Figura 003: Basa de columna. Calle de San Telmo
nº 11

1.1.2

San Bartolomeu De Rebordáns

Achados

Material cerámico de construcción. Barrio de San Bartolomeu (Plano AQ01. Nº 7)
Ara ou cipo romano. Convento de las Clarisas. (Figura 4) (Plano AQ01. Nº 5)
Procede das monxas Clarisas de Tui. Formaba parte dun muro fronte á portería do convento e foi localizado
no año 1986. Se conserva no Museo Diocesano de Tui (nº 377).
Ten unhas dimensións de 75 cm. de alto, 30 de ancho e 29 de fondo. As molduras foron repicadas en tres
dos seus laterais e engadíronse un ocos producto dunha reutilización.
Do seu epígrafe, fragmentado, pódese ler:

Informacións orais indican a presencia de “ladrillos vellos” na área existente cara o leste da cabeceira da
igrexa de San Bartolomeu.
Acuña Piñeiro, A. (1993): Informe técnico de valoración. Prospección del núcleo urbano de Tui (Pontevedra).
Depositado na dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Ladrillo. Barrio de San Bartolomeu (Plano AQ01. Nº 8)
nº 376 Museo Diocesano de Tui

FUSC (U) LI NEDIM [O ó US]

Moeda de Bronce de Constantino. Barrio de San Bartolomeu (Plano AQ01. Nº 9)

CONSTA [-C.2-]

Ceca de Arlés. (nº 390 Museo Diocesano de Tui)

Non é posible coñecer o carácter do texto nin a función dos nomes; probablemente era de carácter
funerario xa que o texto empezaba cun nome persoal.
CIRG II, 1994, 269
Figura 004: Ara ou cipo romano
localizada no Convento das Clarisas

Tres moedas de Bronce. Barrio de San Bartolomeu (Plano AQ01. Nº 10)
Tres moedas de época baixo-imperial recollidas durante a construcción do actual palco de música.(nº 637,
638, 639 Museo Diocesano de Tui)
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Ara. Igrexa de San Bartolomeu. (Figura 5) (Plano AQ01. Nº 11)
Peza con inscrición, reutilizada como elemento constructivo na iglesia de San Bartolomeu onde permanece.
Localízase na base do piar esquerdo da ábsida central.
Interpretación do epígrafe:
[---]TUSI[---?]
[---]ORON[---?]
[f(aciendum)] c(uravit ó –erunt)
CIRG II, 1994, 27)
Figura 005: Ara existente no interior da Igrexa de
San Bartolomeu

“...Otros muchos monumentos y obras que hicieron los romanos debieron adornar esta ciudad en los tiempos
antiguos; pera ha sucedido aquí lo mismos que en las de Lugo, León y otras de España donde se han
empleado las inscripciones que había en muchas lápidas en diversos edificios y obras, y desaparecieron, y
con más razón en la nuestra por haber sido arruinada por los bárbaros diferentes veces: prueba de esto es
que en 6 de junio de 1854, trabajándose en al composición de la calle del arrabal de San Bartolomé; y
como para este fin se alargase más en sitios por ser angosta, retirando algunas casas adentro, sucedió que
al remover las paredes de una terrena bastante antigua y construida toscamente de rebería y piedras que
se conocía por sus cortes y maduras salieron de otros edificios, y se halla en la referida calle yendo para la
Iglesia de San Bartolomé en la primera vuelta que da la citada calle sobre la izquierda, a cuyo costado está
y es propia de Don José San Juan, se descubrió metida en la pared interior de ella una piedra
apreciabilísima que demostraba ser basa de estatua, la cual es cuadrilonga...”

Ávila y la Cueva, F. (1858) Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tui y su obispado. Ed.. Facsímile 1995.
Consello da Cultura Galega.

CIRG II (1994), 273-27

Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. (1953) Materiales para la carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra. E.M.P. VIII, p 196
Figura 006: Ara votiva localizada no barrio de
San Bartolomeu

Ara votiva. Barrio de San Bartolomeu. (Figura 6) (Plano AQ01. Nº 12)
Peza de granito con base, cornixa e focus. Destruída na súa parte superior, quedan restos dos cilindros.
Localizouse en 1854 coincidindo coas obras de ampliación dunha rúa. Se conserva no Museo de
Pontevedra, cat. num. 2.036). Interpretación do epígrafe:
MARTI CAIRIOGIEGO
L(UCIUS) HISPANIUS FRONTO
EX VOTO
SACRUM
Excepcionalmente Ávila y la Cueva recolle a noticia do seu descubrimento:
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1.2

ÉPOCA MEDIEVAL

Lauda sepulcral rúa San Telmo n 46. (Figura 9) (Plano AQ01. Nº 14)

Achados

Necrópole medieval. Contorno da Catedral. (Figuras 7 e 8) (Plano AQ01. Nº 13)
Como parte dos traballos de restauración da Catedral de Tui levados a cabo no ano 1965, realizouse unha
remodelación dos espacios exteriores adxacentes, en concreto a Praza de San Fernando e a actual “do
Concello”. Realizouse un descenso da cota orixinal ao redor dos 60 cm. Como froito de devandita
escavación foi localizada unha extensa necrópole medieval, moi probablemente relacionada co cemiterio
da catedral e polo tanto datable a partir do século XII, da cal foi extraída unha importante colección de
sartegos algúns dos cales pódense admirar no claustro da Catedral. Segundo vese na figura, son pezas
monolíticas rectangulares que presentan un baleirado interior de forma antropomorfa para conter o
cadaver.

Ingresou no Museo Diocesano o 15 de febreiro de 1985 doada por D. Manuel Castro Álvarez que a tiña
formando parte da parede da súa casa no nº 48 da rúa de San Telmo. Segundo Ávila y La Cueva foi
atopada en decembro de 1845 con motivo da reedificación da terceira casa que existe cara ao sur da
capela de San Telmo. O epígrafe é moi borroso e só se le con claridade a data (era 1000) que equivale ao
ano 962
Figura 009: Lauda sepulcral localizada no
inmoble nº 46 da rúa San Telmo

Figura 007: Necrópole medieval descuberta
durante a adecuación do contorno da
cátedral. Ano 1965. Contorno da Catedral.
Lauda de Modesa. (Figura 10) (Fóra do ámbito do Plan Especial)
“El Museo posee la tapa de un sepulcro con doble estola, cruz y swásticas, con inscripción dedicada a
Modesta. Se desconoce el lugar exacto de su hallazgo. La adquirió la Sociedad Arqueológica de
Pontevedra en 1895. Museo de Pontevedra, cat. núm. 2073.
Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. (1953) Materiales para la carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra. E.M.P. VIII, p 209
É considerada por diferentes autores como de finais do século VI. Ávila y la Cueva tamén recolle a noticia
do seu achado:

Figura 008: Sartegos antropomorfos da
necrópole medieval da catedral de Tui
expostos no Claustro

“y no hace muchos años en el propio paraje (Sta Eufemia) trabajándose en desmontar un pedazo inculto se
volvieron a hallar porción de sepulcro de piedra, de los cuales uno permaneció allí por mucho tiempo, é yo
he visto en el sitio por diferentes veces, otro lo trageron para un lugar que confina con el atrio de la iglesia
parroquial de Rebordáns, y sirve de pila para hechar agua: tiene de largo en su concavidad dos baras
castellanas y el ancho correspondiente á proporción para la cabeza y los pies: la lápida que la cerraba está
cubriendo parte de la voca de un pozo que en dicho lugar hay para arriba de la fuente de San Bartolomé:
esta piedra por lo exterior es algo elevada en el medio y ba en disminución a los quatro costados y tiene las
cifras y caracteres que abajo pongo copiados por mi mismo de la inscripción original, y es en esta forma
(HIC REQUIESCA MODESA) quiere decir esto: Aquí descanse modesa”.
Ávila y la Cueva, F. (1858) Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tui y su obispado. Ed.. Facsímile 1995.
Consello da Cultura Galega TomoI, p. 9
Figura 010: Lauda de
Modesa localizada no
barrio de Santa Eufemia.
Debuxo de Ávila y la
Cueva.
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Anel xemado. (Figura 11)

Numismas

En paradoiro descoñecido. Sabemos da súa existencia por unha publicación de Bouza Brey, da que
extraemos o comentario do achado.
“Hacia el año 1920 nuestro padre D. Luis Bouza Trillo, que había logrado reunir en su casa de Villargarcía de
Arosa algunas antigüedades de la región gallega, adquirió de un relojero con establecimiento en
Puenteareas el anillo que se reproduce en este trabajo, informándole el vendedor que había sido hallado
poco tiempo antes en la inmediaciones de la ciudad de Tuy.
Trátase de un anillo de oro, de 7 gramos de peso, constituido por un aro de sección semicircular que mide 21
milímetros de diámetro y que se ensancha ligeramente en los extremos, terminados en punta, que se doblan
para soldarse a la parte posterior del chatón de la joya, cuyo chatón se compone de una caja elíptica de
15 x 12 milímetros en sus dos ejes, decorada lateralmente por tres líneas en relieve, una de ellas con
sogueado, con mas una franja dentada, correspondiéndose los dientes con los radios del dibujo que ostenta
el chatón por la parte posterior, en su contacto con el dedo. En la parte del chatón que queda visible se
engarza una piedra roja, grabada en hueco, do forma elíptica también, que aparece sujeta por el remache
del borde de la caja. La labor de orfebrería es ruda, percibiéndose el trabajo de la lima para la obtención
de los adornos dentados, sogueados y radiales descritos.

Aínda que non existe constancia do lugar onde foron achadas, debemos incluír nesta sección a colección
de moedas de época sueva e, sobre todo visigoda, que teñen como denominador común a ceca de Tui.
Recollemos neste apartado a publicación de Pita Fernández (1999): Numismática galega. A Moeda en
Galicia e Gálica na moeda. Santiago.
En época sueva as moedas non fan alusión ó monarca, recollendo case na súa totalidade a lenda “LATINA
MUNITA”.


CONOB........ TUDE

As moedas de época visigoda mostran, tanto no anverso como no reverso, o busto do rei. Aparece tamén o
seu nome e a palabra REX (que pode aparecer como R, RE ou RX) e ademais o topónimo da Ceca, neste
caso TUDE.



La piedra de nuestro ejemplar parece ser una cornerina, de un rojo granate, oval, según hemos dicho.
Aparece en ella grabada en hueco una cabeza varonil, con algo de busto, de rostro imberbe, si bien
saliente de mentón, tocada con láurea o mejor diadema constituida por ancha franja delantera, que se
reduce por detrás a un aro del que cuelgan dos ínfulas.
La comparación de este grabado con los que figuran en las monedas suevas y visigodas, pero muy
especialmente con aquellas, nos deja fuera de duda de que el personaje allí representado es un rey con sus
atributos de diadema y láurea...

Triente de oro. LATINA MUNITE TUDE

Trientes de ouro de Recaredo:
RECCAREDVS REX
VIVTORIA IN TVDE
RECCAREDVS RE
PIVS IN TVDE



Nosotros en presencia de estos ejemplares y por comparación con los trientes suevos, creemos poder
señalar como data para el anillo tudense en siglo V”.

Trientes de ouro de Witerico
VVITIRICVS RE
TVDE PIVS
VVITIRICVS RE
TVDE IVSTVS

Bouza Brey, F. (1946): Anillo Gemado de Tui. E.M.P. Tomo IV p. 143-146
Figura 011: Anel xemado
desaparecido, publicado por
Bouza Brey.



Trientes de ouro de Sisebuto
SISIBVTVS REX
TVDE IVSTVS
SISIBVTVS RE
TVDE IVSTVS






Capitel Visigodo (Plano AQ01. Nº 15)
“Al abrir un pozo en la finca de José Diz, muy cerca de la iglesia parroquial, se encontró un capitel visigótico,
que se guardo en el Museo Diocesano de Tuy”.
Filgueira Valverde, J. e García Alén, A. (1953) Materiales para la carta arqueológica de la provincia de
Pontevedra. E.M.P. VIII, p 210

Trientes de ouro de Suinthila
SUINTHILA RE
TVDE IVSTVS
Trientes de ouro de Chindasvinto
CHINDASVINOVS REX
TVDE IVSTVS
Trientes de ouro de Recesvinto
RECCESVINOVS
TVD PIVS
RECESVINOVS
TVD PIVS



Triente de ouro de Egica e Witiza
TVDE
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1.3

NECRÓPOLES E IGREXAS (Plano AQ01)

Queremos facer unha mención aparte para este tipo de elementos cunha cronoloxía que parte do mundo
tardorromano para chegar á época alto medieval. Como veremos, a vinculación entre os lugares funerarios
e de culto é moi estreita e ó abordar manifestacións relixiosas antigas, correspondentes ás orixes do
cristianismo, exponse a dúbida en canto ao encadenamento da ocupación: son anteriores as necrópoles?,
xurdiron con posterioridade á construcción dos templos? Porqué se edifica unha igrexa nun lugar
determinado? que comunidade humana sostena e a que doutrina pertence?

Diremos das necrópoles que o seu número, aínda que elevado, probablemente non sexa o total posto que
o seu carácter oculto non facilita a súa localización e poderían ser máis as existentes no subsolo da cidade.
Dos templos cabe indicar que, exceptuando a Igrexa de San Bartolomeu, tódalas demais desapareceron e
só se pode rastrexar a súa existencia por documentos ou pola toponimia. Pasemos a ver o seu estudio
individualizado.

Necrópole da subida a “O Anxo” (Fóra do ámbito do Plan Especial)

Zona de enterramentos localizada recentemente y de forma casual a consecuencia de la construcción de
una vivenda unifamiliar. A tipoloxía das tumbas é romana, de sección triangular, en cabalete, e o material
de construcción utilizado é “tégula”. Pola proximidade co núcleo de Santa Eufemia podería ser unha das
zonas de enterramento da cidade romana.

Necrópole e Igrexa de Santa Eufemia (Fóra do ámbito do Plan Especial)

A identificación deste espacio funerario pódese realizar a través dos restos documentados tanto por
achados e noticias como por intervencións arqueolóxicas. A tenor deses datos debemos falar de varios
puntos con enterramentos, moitos deles distanciados e con diferentes tipoloxías constructivas. A súa relación
coa zona onde se localiza un maior número de restos arqueolóxicos romanos pode facernos pensar en
varios cemiterios vinculados á cidade emprazada nese lugar, aínda que para iso deberiamos contar cos
datos referidos á cronoloxía. A única intervención realizada polo de agora sobre unha necrópole neste lugar
puxo de manifesto un uso funerario tardío dende mediados ou finais do século VI d.C. ata non máis aló do
primeiro tercio do VII d.C.

Os tipos de enterramentos son de corte romano con tumbas compostas por tégula, catro con disposición
triangular, en cabalete, e tres de caixa rectangular.

Noticias recollidas por diversos autores fálannos de máis sepulturas localizadas en diversas zonas case todas
constituídas por materiais cerámicos, fóra da denominada lauda de Modesa de morfoloxía diferente, de
pedra e correspondente a outro modelo constructivo.
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Necrópole e Igrexa de San Bartolomeu (Plano AQ01. letra A)

Este cemiterio caracterízase por asentarse no espacio ocupado por unha edificación romana anterior.
Posiblemente o devandito edificio era visible cando se usou como zona de enterramento xa que as tumbas
adáptanse ao espacio configurado polos diversos muros.

A tipoloxía das tumbas xa non responde a un modelo romano. Están constituídas por un fondo de tégulas,
sendo as paredes de materiais pétreos reutilizados, como sillares, molduras, etc.

En canto á igrexa, sabemos que a actual está datada no século XI, e que estaba vinculada a un complexo
*monacal que durante ese mesmo século serviu como emprazamento da Sede tudense. Con todo é lóxico
pensar que debeu existir unha igrexa anterior, tal como parecen indicalo os resultados da escavación
realizada por Chamoso en 1970, na que se documentou unha estructura absidal diante da actual entrada.

Necrópole e Igrexa de San Xoán de Porto (Figura 12) (Plano AQ01. letra B)

No lugar onde actualmente se levanta o convento de Santo Domingo existiu unha necrópole e igrexa
dedicada a San Xoan Bautista.

No ano 1992 realizouse unha intervención arqueolóxica no lateral sur da actual igrexa conventual na que se
documentou unha necrópole de longa perduración. Presentaba catro niveis ben diferenciados. O primeiro e
máis moderno correspóndese co último momento de ocupación, non posterior ó século XV. O segundo nivel
pódese datar no Alto Medievo, con estructuras en pedra. O terceiro nivel presenta tumbas de sección
triangular, realizadas enteiramente con tégula. A súa cronoloxía corresponderíase cun momento alto
medieval ou tardorromano. O último nivel, está composto por enterramentos de sección prismaticarectangular, utilizando tégulas, ímbrices e ladrillos bipedais. O marco cronolóxico situaríase entre os séculos
IV e V d. C.

Con respecto á igrexa posuímos un abundante volume documental, fundamentalmente derivado do
asentamento dominico no lugar. A primeira referencia escrita sobre devandita igrexa é do ano 1156. Nun
documento de partición das igrexas da diocese, realizado entre o Bispo e Cabido, indícase a existencia de
tres igrexas: Santa Baia, San Martiño e San Xoán de Porto. Actualmente desaparecidas as tres, o
denominador común entre elas era o feito de situarse a beiras do Miño e cada unha nun porto ou punto de
paso entre Portugal e Galicia.

O destino posterior da igrexa de San Xoán de Porto está intimamente ligado á ocupación do lugar por parte
da Orde Dominica, a partir de 1330.

Durante o século XIV e inicios do XV os dous conxuntos, convento e parroquia, coexisten sen ningún tipo de
inxerencia, ata que en 1414 decídese edificar a nova igrexa conventual. O proxecto supón unha obra de
grandes dimensións que necesitaría parte dos terreos pertencentes a San Xoán de Porto. Nese momento a
igrexa non é destruída senón que unicamente son ocupados terreos que lle pertencían.

Con respecto á igrexa dicir que non queda ningún vestixio nin recordo do seu emprazamento. Unicamente
chegou ata nós o topónimo que indica a advocación.
No ano 1482 o bispo Diego de Muros agrega a parroquia á catedral doando a igrexa de San Xoán de Porto
ós Dominicos co resto das propiedades. A partir dese momento pasa a ser unha ermida integrada no
conxunto monacal, mantida pola devoción popular, que os frades procuran eliminar insistentemente,
adoptando ata a advocación de San Xoán Bautista na propia igrexa conventual.
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No ano 1539 a caída dun raio sobre o mosteiro provoca unha enorme desfeita ao edificio o cal será a
antesala dunha serie de reformas que modificarán substancialmente o seu aspecto final. No debuxo Duarte
Darmas de 1502 se pode observar o aspecto do convento de Santo Domingo previo ó sinistro. Apréciase a
torre primitiva, antes de ser arrasada polo raio, no lateral sur da igrexa, e probablemente unha
representación da igrexa de San Xoán de Porto.

Igrexa de Santa Baia (Fóra do ámbito do Plan Especial)

A partir do ano 1728 empréndense unha serie de reformas de grande magnitude, fundamentalmente na
igrexa. Nese ano acúrtase a nave, remátase a nova torre e fachada barrocas e iníciase a construcción de
novas bóvedas de pedra. En 1730 acábase por desfacer a parte conservada da igrexa de San Xoán de
Porto logo de múltiples remodelacións.

Situábase no actual barrio das Bornetas, a beira do Miño, nun alto que domina o porto do que partía unha
barca de pasaxe á Vila de Valença. Probablemente tal emprazamento coincida co actual Parador
Nacional de Turismo de Tui.

Figura 12: Debuxo de Duarte
Damas de 1502. Na ventá pódese
observar en detalle un pequeno
edificio adosado á nave da igrexa
conventual, aínda coa
torre
primitiva destruída polo lóstrego,
que se pode identificar como a
igrexa de San Xoán de Porto

Do mesmo xeito que para a igrexa de San Xoán de Porto, a mención máis antiga é do ano 1156, na escritura
de partición de igrexas e bens feita entre o bispo e Cabido da cidade.

Avila y la Cueva describe a súa localización deste xeito: “a la derecha subiendo por el camiño de carro
desde dicho embarcadero al barrio llamado de la Cal, con cuyo camino limita por el sur, que aun
actualmente conserva el nombre de Sta Baya, voz antigua del pais que es lo mismo que en castellano Santa
Eulalia”

Sabemos que existía no ano 1603 gracias a unha escritura outorgada “en el lugar y junto a la ermita de
Santa Baya, jurisdicción y extramuros de la ciudad de Tuy”, tal como recolle o mesmo autor . A igrexa debeu
permanecer no lugar ata aproximadamente o ano 1642, data na que, coincidindo coa guerra entre España
e Portugal, fortificouse o lugar de Santa Baya para o que foron demolidas diferentes casas e outras
edificacións.

Con respecto á posibilidade de que ademais existise unha necrópole, Ávila y la Cueva achega o seguinte
dato (1995, 231): “y donde cabando la tierra se descubren todavía losas de piedra labrada, pedazos de
ladrillos y teja muy antigua que prueba hubo allí Yglesia”. Aínda que a referencia non é excesivamente
expresiva, non cremos que tales restos correspondan á referida igrexa, senón mais ben a vestixios de época
romana que perfectamente poderían ser tumbas realizadas con tégula e/ou pedra.

Ávila y la Cueva, F. (1858) Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tui y su obispado. Ed.. Facsímile 1995.
Consello da Cultura Galega TomoI, pp. 231-232

Igrexa de San Martiño (Fóra do ámbito do Plan Especial)

Necrópole y Catedral (Plano AQ01. letra C)

Son ben coñecidos os enterramentos localizados no claustro da catedral de Tui, documentados durante os
traballos de remodelación do patio central no ano 1976. Están constituídos por paredes de pedras fincadas
e tapa composta por varias laxas. Morfolóxicamente inscríbense dentro da tipoloxía de tumbas
denominadas xermánicas

Menciónase tamén no documento anteriormente referido datado en 1156. Ávila y la Cueva a sitúa así: “La
iglesia de San Martín estuvo sin duda más adelante de la entecedente caminando a Santa María de Areas,
también sobre las márgenes del Miño, e inmediata al riachuelo de San Martín por la izquierda y a la parte
del oriente de la bereda que de Tuy pasa a la villa de la Guardia”.

A denominación de San Martín para o regato que discorre por esa zona se conserva na actualidade e pola
descrición do sitio poderíamos situar a citada igrexa no arrinque da nova ponte internacional.

No ano 2004 foi realizada unha escavación en área no interior do claustro ó abeiro da redacción do Plan
Director do Conxunto Catedralicio que confirmou a presencia dun necrópole de inhumación que ocupa a
totalidade da superficie.

Non temos máis datos acerca de este templo, ningunha no que respecta á localización de restos
arqueolóxicos, polo que a posibilidade de que existira alí una necrópole non é posible de verificar.

Aínda que non existen datos é moi probable que tales enterramentos estean vinculados a un igrexa primitiva
situada no actual emprazamento da catedral.

Ávila y la Cueva, F. (1858) Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tui y su obispado. Ed.. Facsímile 1995.
Consello da Cultura Galega TomoI, pp. 232
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2. INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS (Plano AQ02)

Identifícanse no Plano de Información AQ02. INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS e no Plano de información
AQ03. INDICIOS ARQUEOLÓXICOS

Escavación arqueolóxica na Igrexa de San Bartolomeu de Rebordáns. 1970. (Figura 13) (Plano AQ02, Nº 001)

No ano 1970 realizouse unha escavación arqueolóxica dirixida por Chamoso Lamas e Filgueira Valverde, no
adro e igrexa de San Bartolomeu.
Chamos Lamas, M. e Filgueira Valverde, J. (1978) Excavaciones arqueológicas en la iglesia y atrio de San
Bartolomé de Rebordanes de Tuy (Pontevedra). N.A.H. Madrid.

Como resultado de tales traballos foron documentados dous momentos ben diferenciados correspondentes,
o máis antigo a unha ocupación romana, presuntamente habitacional e o posterior a unha necrópole
tardorromana ou visigoda.

Os restos romanos localizados correspóndense cun muro de 19 m. conservados, de boa mampostería de
pedra, que presenta un zócalo de cimentación de 1,20 m. de ancho. En paralelo polo sur, discorre outro
fragmento de muro de 7 metros de longo e factura similar

Completa o conxunto polo norte, unha liña de catro baseamentos pétreos cuadrangulares, de 0,75 por 0,75
m, cunha separación de 2,6 m. Delimítanse así dous espacios longitudinais diferenciados con anchuras de
2,75 e 2,15 m. respectivamente. Chamoso interpreta esta estructura como “un claustro ou amplo peristilo
romano”. Segundo autores máis recentes (Pérez Losada 2000, p. 112) esa construcción, de carácter
doméstico, sería encadrable, efectivamente, nunha clara contorna urbana, aínda que se trataría máis dun
pórtico, disposto sobre unha rúa.

A cronoloxía deses vestixios é unha incógnita debido a que os materiais recuperados na escavación nunca
foron obxecto de estudio. Sabemos que os restos recolleitos foron abundantes, sobresaíndo as tégulas,
ladrillos, cerámica romana, tardorromana e xermánica, vidros, moedas e pequenos bronces.

O segundo momento documentado, como dixemos, é unha necrópole de inhumación composta por once
sepulturas, todas elas con fondo de ladrillos e paredes realizadas, en boa medida, con materiais reutilizados:
sillares de probable procedencia romana, unha pía granítica como cabeceira dunha tumba, placas de
calcaria, tégulas e ladrillos. Unicamente apareceu un sartego monolítico, cuberto con tapa de dobre estola
que ao ser aberto presentaba morfoloxía antropoide de cabeceira moi aberta. É de destacar o feito de que
as tumbas adáptanse á planta do edificio romano polo que é probable que este fose aínda visible no
momento en que emprega o lugar como cemiterio

A dous metros da entrada principal, nunha sondaxe aberta de 2 por 2 metros foi localizada unha estructura
absidal de 1,2 metros de grosor de parede e contrafortes, interpretada como os restos do antigo mosteiro
benedictino de época prerrománica

Figura 13: Planta da escavación arqueolóxica realizada Por Chamoso Lamas na igrexa de San
Bartolomeu en 1970

Necrópole alto-medieval. Claustro da Catedral. 1976. (Figura 14) (Plano AQ02, Nº 002)

No mes de xullo do ano 1976, coincidindo coas obras de restauración levadas a cabo na Catedral a cargo
da Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Cultural, procedeuse ao rebaixe e acondicionamento do patio
central do claustro. Como resultado destes traballos comprobouse a existencia de abundante cerámica
romana, o cal induciu a realizar unha intervención arqueolóxica. O contexto dos achados é o seguinte. A
uns 20 cm. de profundidade apareceu unha tapa de sepulcro, adscrita no seu momento á época visigoda.
As súas dimensións son: ancho, 0,75 m. na cabeceira e 0,45 m. nos pés, lonxitude 1,80. Posúe unha cruz
grega ensanchada, inscrita nun círculo de 26 cm. de diámetro. A uns 70 cm. foron localizados dous
enterramentos compostos por pedras fincadas, como paredes, en forma antropomorfa e unha serie de laxas
formando a tapa. Parece ser que no interior dunha delas conservábanse os restos do esqueleto,
fundamentalmente o cranio, en perfecto estado de conservación. Segundo os autores a datación dos
restos corresponderíase co mundo xermánico (época suevo-visigoda). Únese ao achado das tumbas,
abundante material romano, especialmente anacos de tégula e varios líticos adscritos ó paleolítico.

A escavación tivo que deterse antes do previsto debido á necesidade de preparar o patio para os festivais
musicais de verán, organizados polo concello. Extraemos unha cita dos autores que ademais de alarmante,
indica cal pode ser o estado de conservación dos primeiros niveis desta necrópole: “Esta necrópolis, de
ignorada extensión, quizá haya sufrido en gran parte los efectos de distintas obras y de la pala mecánica
utilizada en el rebaje del terreno, al comprobar cómo ésta arrastraba restos de huesos y piedras que sin
duda formaban parte de la citada necrópolis”.

Gómez Sobrino, J., Martínez Tamuxe, X., González Santiso, A. (1977) Necrópolis germánica en el claustro de la
catedral de Tui. En Museo y Archivo histórico diocesano de Tui. Tomo II, p. 157-159
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Figura 14: Sepulturas
xermánicas
documentadas
no
claustro
claustro
da
Catedral en 1976.

Figura 15: Planta da escavación realizada na rúa
Santa Bárbara en 1985 polo Equipo arqueolóxico
do Baixo Miño.

Escavación arqueolóxica. Rúa de Santa Bárbara 1985. (Figuras 15 e 16) (Plano AQ02, Nº 003)

Con motivo das obras de restauración do pavimento do Túnel das Monxas, rúa de Sta. Bárbara e Porta
Vergán, foron localizados unha serie de restos arqueolóxicos consistentes nun pavimento de tégulas e un
muro de mampostería. Comunicado o feito realizouse unha escavación arqueolóxica, en setembro de 1985,
dirixida pola arqueóloga Rosa Gimeno en colaboración co Equipo Arqueolóxico do baixo Miño.

Figura 16: Tégula romana completa localizada na
escavación da rúa Santa Bárbara en 1985.

Os restos atopados foron un muro de mampostería de 2,50 m. de longo e 0,70 de ancho, orientado deste a
oeste. Adosado polo sur apareceu un pavimento de tégulas, asentadas sobre unha capa de arxila
compacta. Ó norte do referido muro apareceu unha pavimentación de grandes laxas graníticas que
puidesen pertencer ao primitivo lousado da rúa.

A escavación cubriu un sector de 3,50 por 2,00 metros, limitada pola aparición dun depósito de gasóleo, a
propia rúa San Telmo, un sumidoiro moderno e a edificación que pecha a rúa polo Sur.
Nesa escavación foron extraídas tres tégulas completas (depositadas no Museo Diocesano) e un fondo de
Terra Sigillata Hispánica Tardía.

Aínda que nesa zona estivo situada a igrexa de San Nicolás, como recollemos de Ávila y la Cueva Os
autores da escavación negan a posibilidade de relacionar os restos desenterrados con aquela,
outorgándolle unha adscrición romana
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Escavación arqueolóxica. Convento de Santo Domingo. 1992 (Figura 17) (Plano AQ02, Nº 004)

Prospección do núcleo urbano de Tui. 1993

No ano 1992, durante os traballos de remodelación da Alameda de Santo Domingo, apareceron restos
óseos que provocaron a realización dunha intervención arqueolóxica, a cal foi levada a cabo baixo a
dirección de César Llana Rodríguez. Aínda que a área sondada foi extensa, o lugar onde se detectou unha
clara presencia arqueolóxica foi no lateral sur da igrexa conventual. Como resultado de tales traballos foi
localizada unha necrópole de inhumación con catro niveis diferenciados. O primeiro e mais moderno
corresponderíase co último nivel de utilización do cemiterio non posterior ao século XV. Son enterramentos
sen estructura ben por ser en fosa ou por utilizar caixas de madeira non conservadas. O segundo nivel
pódese datar no Alto Medievo, con estructuras en pedra. O nivel III presenta tumbas de sección triangular,
realizadas enteiramente con tégula. A súa cronoloxía corresponderíase cun momento Altomedieval ou
Tardorromano. O último nivel, está composto por enterramentos de sección prismática-rectangular,
utilizando tégulas, ímbrices e ladrillos bipedais. O marco cronolóxico situaríase entre os séculos IV e V d C.

No ano 1993, por encargo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e baixo a dirección
do arqueólogo Angel Acuña Piñeiro foi realizada unha prospección do núcleo urbano da cidade co fin de
realizar unha delimitación dos xacementos arqueolóxicos.

Queda evidenciada a presencia dunha necrópole antiga e ampla perduración (séculos IV-V ao XV), que
non se xustifica por se mesma senón pola súa relación cunha igrexa, ao redor da cal se situaría o cemiterio.

O traballo realizou unha recompilación de todos os datos existentes ata o momento propondo un ámbito de
delimitación de incluiría os seguintes xacementos arqueolóxicos:

Casco Histórico

Ponte romana

San Bartolomé

Santo Domingo

Castro de Arraial

Ricamonde

Castro da Granxa

Camino Real

Santa Eufemia

Area de Loureiros

Figura 17: Planta da necrópole de inhumación documentada no lateral sur da igrexa de Santo Domingo
durante a campaña de escavación arqueolóxica.
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Escavación arqueolóxica na rúa Lourerios 1993 (Figura 18) (Fóra do ámbito do Plan Especial)

Figura 18: Tumba romana de
“cabalete” documentada na
escavación arqueolóxica da
rúa Loureiros.

A mediados do ano 1993, o concello de Tui acomete unha serie de obras de infraestructura urbana nunha
transversal á rúa Loureiros, consistentes na apertura de gabias para a instalación e tubos da rede de
sumidoiros. Froito de tales traballos son detectados unha serie de enterramentos en caixa de tégula e
acumulacións puntuais de pedra. En outubro dese mesmo ano inícianse os traballos de escavación
arqueolóxica baixo a dirección do arqueólogo Ángel Acuña Piñeiro.

Foron realizadas cinco sondaxes de diverso tamaño, limitadas ó trazado da obra en execución, actuándose
sobre vestixios arqueolóxicos moi afectados polos movementos terra efectuados coa retroescavadora.

Como resultado de devanditos traballos foron documentados dous momentos de ocupación do lugar: o
primeiro e máis antigo, correspondente a un uso habitacional, definido pola aparición de estructuras
pétreas, e un segundo horizonte, intrusivo con respecto ao anterior, caracterizado por unha necrópole de
inhumación.

Foron localizadas sete estructuras habitacionais constituídas por muros, cimentacións, pisos de ocupación e
un pequeno fogar. A súa morfoloxía é moi semellante con aparellos de mampostería pouco coidada, grosor
ao redor dos 50 cm. e asentados sobre o substrato arxiloso previamente acondicionado. O conxunto de
estructuras pode corresponderse a tres edificacións, aparentemente independentes.
Control arqueolóxico. Contorno Catedral. 1994 (Plano AQ02, Nº 005)
Da necrópole foron identificadas polo menos oito sepulturas, todas elas sen enxoval, orientación NW-SE,
gardando unha certa unidade e ordenación. Todos os enterramentos eran arquitectónicos compostos por
caixas realizadas con tégula e de diferente tipoloxía (catro con disposición triangular, en cabalete, e tres de
caixa rectangular). Segundo os autores a datación deste cemiterio situaríase dende mediados ou finais do
século VI d.C. ata non máis aló do primeiro tercio do VII d.C. existindo moi pouco de espacio de tempo
entre o seu uso habitación e o posterior, funerario.

O motivo deste control foi a obra de canalización de augas potables, levada a cabo pola Deputación
Provincial, no Casco Histórico. Realizouse entre os meses de febreiro e abril de 1994, dirixido baixo a dirección
da arqueóloga M Soledad Prieto Robles, ocupando diversas rúas do mencionado conxunto: rúa Coruña,
Ordóñez, Porta dá Pía, Seixas e Praza do Concello. A zona onde foron localizados restos arqueolóxicos
significativos foi na Praza do Concello; destaca a aparición de abundante material romano: tégula,
cerámica común, ánfora, así como restos dunha necrópole, coa aparición de restos óseos “in situ”.

Os obxectos mobles recuperados, en relación co horizonte habitacional, conforman unha completa
colección, entre os que destacan os restos cerámicos e vítreos. Dos primeiros cabería sinalar a súa
variedade: cerámica común (de cociña e mesa) como elemento predominante e fabricación
local/rexional; cerámica de importación, con exemplares de terra sigillata (sudgálica, hispánica,
norteafricana, e focense); ánforas, maioritariamente produccións tardías do mediterráneo oriental. Os vidros
son de tipoloxía variada, a modo de síntese comporían unha mostra na que destacan os recipientes
pequenos e abertos de paredes finas, bordos en cabeza de fósforo, coloracións claras e decoracións con
fíos aplicados e esmeriles.

Informe arqueológico. Calle San Bartolomé nº 39. 1995 (Fóra do ámbito do Plan Especial)

A maiores dos restos definidos foron identificadas escouras de fundición de ferro así como dous fragmentos
de crisois cerámicos de fundición que nos falan dunha posible actividade metalúrxica.

Fóra dalgunhas pezas cerámicas de cronoloxía altoimperial, o conxunto do material estudiado falaríanos
dunha ocupación comprendida entre inicios/mediados do século IV a.C. e mediados/finais do VI d.C.

Como resumo, o xacemento localizado nesta intervención poderíase definir como un barrio marxinal,
disperso, de carácter habitacional (nos referente ás estructuras) quizais cunha vertente productiva (taller
metalúrxico), sobre o que se constrúe un cemiterio pouco despoiso do seu abandono.

En novembro de 1995 foi realizado un informe das obras de ampliación dunha vivenda baixo a dirección do
arqueólogo Juan José Perlés Fontao. A obra consistía na adición dun piso á vivenda de planta baixa
preexistente, para o que era necesario realizar tres zapatas de cimentación que sustentarían outros tantos
piares. Debido a que os ocos da zapatas xa foran realizados e o seu posterior formigonado, só se puideron
revisar as terras extraídas, descoñecendo a profundidade alcanzada e a estratigrafía presente.
A procura de indicios arqueolóxicos nos depósitos resultantes da escavación non achegou dato algún,
constatando unha orixe orgánica para as terras extraídas e materiais de cronoloxía recente,
correspondentes á propia vivenda.

Informe arqueológico. Calle Sanz nº 13. 1995 (Plano AQ02, Nº 006)

Para este inmoble realizouse un informe do estado das obras que pretendían a súa recuperación como sala
de festas, uso que xa tiña anteriormente. O informe é autoría do arqueólogo Juan José Perlés Fontao
Tal documento, elaborado en novembro de 1995, deu como resultado a documentación dun único nivel de
recheo moderno baixo o piso do local. A inexistencia de restos doutra natureza púxose en relación á
proximidade do substrato natural de granito, que afloraba en boa parte da superficie e á propia
construcción do edificio que arrasaría calquera vestixio anterior
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Sondaxes arqueolóxicos en la calle Loureiros 1996 (Fóra do ámbito do Plan Especial)

No ano 1996 realízanse unhas sondaxes arqueolóxicas no nº 6 da rúa Loureiros, previas ás obras de
construcción dunha vivenda unifamiliar, baixo a dirección de Ignacio Vilaseco Vázquez

O solar sitúase a uns 50 metros do inicio da rúa, fronte á zona onde foi sondada a necrópole de inhumación
no ano 1993.

Non foron localizados restos de edificacións pero si unha serie de fosas escavadas no substrato con
abundantes vestixios de lume (cinzas, carbóns) fragmentos de cerámica e tégula e fundamentalmente,
gran cantidade de restos vítreos (pegotes, goteróns, escouras e adherencias vítreas sobre material cerámico

Segundo os datos da intervención parece que as fosas foron utilizadas como fornos de fundición de material
vítreo, corroborado ademais pola presencia de mineral de sílice.

Sondaxes arqueolóxicas. Adro Igrexa de San Telmo. 1996 (Figura 19) (Plano AQ02, Nº 007)

Sondaxes arqueolóxicas. Claustro e patio do Convento de Santo Domingo 1996. (Figura 20) (Plano AQ02, Nº
008)

No ano 1997 o Taller de Arqueoloxía dá EOR de Tui realizou unha escavación arqueolóxica na parte do
claustro de propiedade municipal e no patio exterior, baixo a dirección de Juan José Perles Fontao. Como
froito de tales traballos foi posible realizar unha valoración bastante precisa dos restos arqueolóxicos
presentes nese sector do convento que basicamente se relacionan coa evolución do propio edificio. Non
foron documentados niveis anteriores a este como si sucede no exterior sur da igrexa conventual.

No claustro, naquelas sondaxes abertas inmediatas ao edificio, foi localizada a cimentación do
desaparecido pórtico. Tamén nunha das sondaxes documentouse a existencia dun pozo de auga de
singulares características cuxa cronoloxía podería estar en relación coas últimas obras de remodelación do
convento realizadas entre os séculos XVII e XVIII.

As sondaxes realizadas no patio norte, exterior ao edificio, foron negativas en relación a achados de restos
arqueolóxicos.
Figura
020:
Sondaxe
arqueolóxica
realizada no claustro do convento de
Santo
Domingo
polo
Módulo
de
Arqueoloxía da E.O.R. de Tui.

No ano 1996 a Escola Obradoiro de Restauración, por medio do módulo de arqueoloxía, levou a cabo unha
intervención de sondaxes arqueolóxicas, baixo a dirección de Juan José Perles Fontao, coincidindo coa
obras de arranxo do lousado.
Nesta campaña foron detectadas as cimentacións dos edificios que configuraban este espacio urbano,
antes da construcción do templo dedicado a S. Telmo. A obra desta igrexa coa consecuente derriba dos
inmobles, proporciónanos unha data “ante quem” en relación ás casas desaparecidas pola cal son
necesariamente anteriores ao ano 1769, data na que se colocou a primeira pedra.
Polos materiais recuperados poderiamos situarnos entre os séculos XVI-XVIII, para as citadas estructuras.
Formando parte de diversos niveis de recheo, apareceron fragmentos de tégula romana, correspondentes a
esa etapa cultural pero fóra de contexto con respecto á súa localización primitiva.

Figura 019: Sondaxe arqueolóxica
levada a cabo no Adro da Igrexa de
San
Telmo
polo
Módulo
de
Arqueoloxía da E.O.R. de Tui.

Control arqueolóxico. Avda. de Calvo Sotelo nº 31 (Plano AQ02, Nº 009)

Debido ás obras de rehabilitación do citado inmoble foi realizado un control arqueolóxico no mes de
febreiro de 1997 baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo.

A secuencia estratigráfica documentada resultou ser un conxunto de niveis de recheo que contiñan restos
cerámicos adscribibles a diferentes momentos; entre estes cabe destacar a aparición de tégula romana,
descontextualizada pola súa condición de recheo, bastante fragmentada e rodada.
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Control arqueolóxico. Rúa San Telmo nº 15. 1997 (Figura 21) (Plano AQ02, Nº 010)

Sondaxes manuais na rúa Loureiros. 1998 (Fóra do ámbito do Plan Especial)

Debido ás obras de rehabilitación do citado inmoble foi realizado un control arqueolóxico no mes de
decembro de 1997, baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo

Entre os meses de xullo e agosto de 1998 foi levada a cabo unha campaña de sondaxes xeofísicas e
arqueolóxicas manuais como consecuencia do proxecto de construcción de dúas vivendas adosadas, na
fronte da rúa Loureiros. A intervención foi realizada baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo.

Como resultado da intervención foi documentado un muro de mampostería relacionable cunha vivenda
previa á existente e polo tanto anterior ao século XVI, segundo despréndese da tipoloxía da fachada que
presenta arcos isabelinos.

Tamén foron documentados niveis revoltos, posiblemente recheos, que contiñan material romano, tégula e
ímbrice, que confirman a antigüidade do poboamento na cidade. Con todo a súa condición de deposición
secundaria, desprazada da localización orixinal, non nos permite afirmar a existencia de niveis romanos
primarios neste punto do casco histórico.
Figura 021: Estructura muraría
identificada
no
control
arqueolóxico realizado no
inmoble nº 15 da rúa San
Telmo.

As continuas referencias de achados romanos na zona, recompilados desde o século XIX e a proximidade
da necrópole e asentamento tardorromanos localizados no ano 1993 facían moi probable a aparición de
restos arqueolóxicos no solar.

Os datos extraídos a partir da magnetometría levada a cabo antes das sondaxes arqueolóxicas, puñan en
evidencia unha serie de anomalías que polas súas características parecían indicar a presencia de dous
muros paralelos, distantes uns 4,5 m., de 70 cm. de grosor e 7 m. de longo.

Contra todo prognóstico a localización de estructuras, niveis ou materiais de carácter arqueolóxico foi
negativa, documentándose dous niveis de orixe agrícola e un terceiro de arxila moi compacta cun forte
desenvolvemento vertical.

Con todo, a inexistencia de vestixios tardorromanos no lugar resulta un elemento de interese á hora de
realizar unha delimitación precisa do xacemento de Loureiros-Sta. Eufemia.

Control arqueolóxico. Rúa Cuenca nº 5. 1999 (Plano AQ02, Nº 012)
Debido ás obras de rehabilitación do citado inmoble foi realizado un control arqueolóxico no mes de
outubro de 1999, baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo.
Foi documentada unha secuencia estratigráfica que carece de niveis de ocupación anteriores ó inmoble.
Repítense os recheos con materiais de diversas épocas, entre os cales aparecen restos romanos tégula nun
estado moi fragmentado.

Control arqueolóxico. Rúa Bispo Lago nº 2. 1999 (Plano AQ02, Nº 013)

Control arqueolóxico. Rúa Cuenca nº 79. 1998 (Plano AQ02, Nº 011)

Debido ás obras de rehabilitación do citado inmoble foi realizado un control arqueolóxico no mes de agosto
de 1999, baixo a dirección da arqueóloga M Soledad Prieto Robles

Debido ás obras de rehabilitación do citado inmoble foi realizado un control arqueolóxico no mes de abril
de 1998, baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo

O citado inmoble sitúase no exterior do recinto medieval, practicamente adosado á muralla. Non foron
localizados niveis de ocupación anteriores e só se constatou a presencia dun fragmento de tégula romana.
En xeral o subsolo, composto por niveis de recheo, formaba parte do contexto do inmoble existente, datado
en torno ao comezo do século XX. Un achado a destacar foi a localización dun proxectil pétreo,
probablemente de bombarda, configurado como unha enorme bóla de granito con pouco acabado, duns
30 cm de diámetro e 36 kg. de peso.

A estratigrafía presente no subsolo do inmoble era escasa, aflorando o substrato granítico natural cara a rúa
Cuenca. En principio non foi documentado ningún nivel de ocupación anterior á vivenda, aínda que é de
resaltar a localización de parte dos cimentos da antiga muralla medieval na traseira da vivenda, lugar por
onde pechaba a devandita defensa construída no século XII.

Control arqueolóxico. Rúa Cuenca nº 23. 2000 (Plano AQ02, Nº 014)
Con motivo da obras de reforma do inmoble nº 23 de rúa Cuenca foi realizado un control arqueolóxico no
mes de xullo, baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo. O inmoble sitúase no interior do recinto
amurallado medieval e adosado a ese elemento.
A totalidade da secuencia estratigráfica identificada estaba vinculada a unha capa de recheo moderno,
relacionado co acondicionamento do terreo, co fin de alcanzar unha superficie horizontal. Os restos mobles
localizados respondían a materiais de cronoloxía moderna, sendo de destacar unicamente un fragmento de
tegula en deposición secundaria.
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Control arqueolóxico. Paseo de Calvo Sotelo nº 29. 2000 (Figura 22) (Plano AQ02, Nº 015)

Control arqueolóxico para as obras de instalación de Gas Natural. 2000

Con motivo da obras de rehabilitación do inmoble, foi realizado un control arqueolóxico entre os meses de
marzo e abril de 2000, baixo a dirección da arqueóloga Carmela Torres Bravo. A súa situación correspóndese
co arrabalde da Corredera, extramuros do recinto medieval e zona de expansión da cidade a partir dos
séculos XVI-XVII.

Con motivo da instalación de gas natural no exterior do conxunto histórico da cidade de Tui, realizouse un
control arqueolóxico no mes de maio de 2000 baixo a dirección da arqueóloga Soledad Beltrán Moreno. A
zona afectada por devandita obra comprendía basicamente o ensanche moderno da cidade, exterior á
fortificación dos séculos XVII-XVIII.

Non foi localizado ningún elemento estructural fóra da cimentación dunha vivenda, anterior ao actual
inmoble e destruída por este, da que se coñecía a súa existencia tanto por planimetrías antigas como por
fotografía de época.

Constatouse a presencia de abundante material romano (tégula, imbrice, ánfora, terra sigillata e cerámica
común), destacando unha serie de pezas, de morfoloxía semellante á tégula pero diferente, tanto polo seu
menor tamaño como pola disposición dos seus elementos, que ao cabo foron identificadas como pezas
para a construcción de canles de desaugue.

A características da obra (gabias de 40 cm. de ancho) dificultan enormemente os traballos de
documentación polo que, a falta de evidencia claras, a localización de elementos de valor patrimonial é
unha tarefa complicada.
En xeral os resultados do traballo non indican a presencia de niveis arqueolóxicos en ningunha da zonas
controladas, fóra dunha serie de estructuras localizadas na zona de O Rollo de adscrición moderna. De novo
a presencia de tégula romana faise patente neste traballo, aínda que a súa situación estaría totalmente
fose de contexto. De tódolos xeitos a localización de tales restos, mais alá da zonas con indicios claros de
ocupación, é indicativo do enorme desenvolvemento alcanzado nesa época.

Sondaxes manuais. Rúa Calvo Sotelo nº 27, “Casino Vello”. 2001 (Plano AQ02, Nº 016)
O conxunto de materiais antigos presentaba un dobre contexto estratigráfico, por unha banda como
materiais de recheo de orixe recente nos niveis superiores e unha deposición máis antiga froito de arrastres
ou deposicións naturais que nalgúns casos presenta materiais pouco rodados.

Aínda que os resultados do control non puxeron de manifesto a existencia dun xacemento romano
conservado “in situ”, é moi probable que este se sitúe nas inmediacións do inmoble a tenor dos materiais
recuperados e as características da súa deposición.
Figura 022: Vista dende a
Catedral, probablemente a finais
do século XIX. Aínda no existe ó
inmoble
nº
29,
lindante
posteriormente co nº 31 (en
amarelo). En laranxa vivenda
correspondente
á
antiga
aliñación da rúa do século XVIIXVIII.

Entre finais de maio e principios do mes de xuño de 2001 levouse a cabo unha campaña de sondaxes
manuais no inmoble nº 27 da Rúa Calvo Sotelo baixo a dirección da arqueóloga M Soledad Prieto Robles.
Como resultados de tales traballos foron localizados unha serie de restos, tanto de estructuras como de
obxectos mobles, encadrables na contorno tardorromano-altomedieval. É de destacar un muro de
mampostería do que só se conserva unha fiada, un piso de cantos incrustados no substrato, unha canle de
desaugadoiro realizado con pezas cerámicas e diversos derrubes probablemente orixinados por estructuras
próximas.
En canto ós materiais dicir que a súa conservación non é boa, cun alto nivel de fragmentación. A maioría
está composta por tégula, ímbrice e algún fragmento de ladrillo. Tamén está representada a terra sigillata e
ánfora así como cerámicas de mesa e cociña.

Sondaxes manuais no Conxunto Catedralicio Tudense. 2001 (Plano AQ02, Nº 017)
No mes de marzo de 2001 realizáronse unha serie de sondaxes arqueolóxicas manuais en diversos puntos do
conxunto catedralicio. Como parte dos estudios previos destinados á redacción do Plan Director financiado
por Caixa Madrid, o seu obxectivo fundamental era documentar o sistema de cimentacións do edificio e de
forma complementaria realizar un achegamento á súa potencialidade arqueolóxica.
As sondaxes, en total 9, repartíronse en catro sectores, seguindo un eixo de norte a sur: dous no interior da
catedral, en cada unha das naves laterais, un no patio do claustro e o último no exterior do edificio, na zona
de xardíns.
Os resultados obtidos permítennos falar de tres momentos na ocupación do espacio catedralicio:

Nivel moderno-contemporáneo: Desde a súa fundación no século XIII, a catedral albergou enterramentos
da poboación así como da comunidade relixiosa da diocese. Os últimos enterramentos nos templos son
anteriores ao ano 1830 cando foron prohibidos. No interior da catedral localizáronse algúns enterramentos
bastante alterados por remocións no pavimento e obras de acondicionamento.
Niveis altomedievais: Do que foi localizado un enterramento no claustro, cunha tipoloxía e contexto é
semellante ós localizados na intervencións de 1976 e que se adscriben ó período xermánico.
Niveis tardorromanos-altomedievales: Os restos pertencentes a este momento cronolóxico que foron
atopados na catedral limítanse a materiais en posición secundaria sen que se poidan asociar a ningún nivel
de ocupación. Trátanse de niveis de sedimentación e recheo anteriores á edificación do actual edificio
catedralicio.
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Escavación en área. Paseo de Calvo Sotelo n 27, “Casino Vello”. 2001-2002 (Figura 23) (Plano AQ02, Nº 018)

Sondaxe manual para instalación de Gas Natural. Rúa Canónigo Valiño. 2002 (Plano AQ02, Nº 019)

Tralas sondaxes efectuadas entre os meses de maio e xuño, desenvolveuse unha escavación de toda a
área afectada polas obras entre decembro e xaneiro de 2002, dirixida por M Soledad Prieto Robles. Ata o de
agora é sen dúbida a actuación arqueolóxica mais importante e reveladora da presencia romana en Tui.
Nas diversas fases da actuación arqueolóxica foron documentados, ó menos, cinco momentos na
ocupación do solar:

En xaneiro de 2002 foi levada a cabo unha sondaxe manual baixo a dirección de Soledad Beltrán Moreno. A
escavación permitiu valorar a presencia de material romano en deposición secundaria, así como unha
estructura pétrea indeterminada. Asemade foron documentados niveis de sedimentación natural con
aporte cerámicos da mesma época.

Nivel contemporáneo: Tanto o inmoble do antigo casino como o edificio anterior a el indican unha
ocupación deste espacio ó longo do tempo.
Nivel moderno: Dende o século XV a zona da Corredera, foi un área de expansión da cidade de Tui. Os
restos da edificación anterior ó Casino aparecen nas cartografías antigas, dos séculos XVII e XVIII, pero a súa
orixe exacta é imprecisa.
Nivel Tardorromano-altomedieval: Trátase de diferentes estructuras e pisos que se estenden por toda a
superficie escavada. Deste momento tardío, desde o século III ata comezos do período medieval,
documentáronse unha estructura habitacional con fogar; tres enterramentos; un pavimento de cantos;
varios muros de funcionalidade incerta; unha calzada de pedra, e un sistema de canalización de augas.
Varias destas estructuras superpóñense unhas a outras polo que consideramos que habería varias
ocupacións nun mesmo período cultural.
Nivel altoimperial: Cubertos por niveis nos cales a presencia de materiais de adscrición cronolóxica
altoimperial está fóra de dúbidas, localizáronse varias estructuras de tipoloxía e funcionalidade
indeterminadas. O seu mal estado de conservación e a súa situación periférica á escavación impediron
unha visión clara que facilite a interpretación destes achados. Neste período incluímos dous muros, un deles
de dimensións considerables en canto á súa anchura e un pavimento relacionado con eles.

Figura 023: Tumba tardorromana realizada con
ladrillo localizada na escavación do Casino Vello,
Paseo de Calvo Sotelo nº 27

Os materiais redúcense a fragmentos de tégula, prodominantes por número, algún resto de ánfora e media
ducia de vidros. En canto á posible estructura da que formarían parte as pedras documentadas, algunhas
delas suxiren tanto pola súa disposición como pola súa aparencia plana e a horizontalidade, que puidera
tratarse dos restos dun lousado bastante alterado.

Aínda que se pode contemplar a hipótese da existencia dun asentamento de época romana no contorno
da rúa Canónigo Valiño, ó menos no punto onde foi realizada a sondaxe, os elementos materiais e pétreos
non teñen entidade para falar dun nivel de ocupación romana en posición primaria, non obstante a
afección da zona polas distintas etapas da historia puideron deformar de tal maneira os restos do subsolo
que resulta imposible identificar o posible xacemento.

Sondaxes manuais. Rúa Martínez Padín nº 31. 2002 (Plano AQ02, Nº 020)

En decembro de 2002 e baixo a dirección de M Soledad Prieto Robles foron efectuadas unhas sondaxes
manuais nun solar situado o pé do baluarte do Olmo, no exterior do recinto moderno fortificado. A
intervención non supuxo a localización de ningunha estructura arqueolóxica, nin niveis asociados a elas.

Control arqueolóxico. Rúa San Telmo nº 9. 2002 (Plano AQ02, Nº 021)

A actuación foi desenvolvida en xullo de 2002 baixo a dirección de Carmela Torres Bravo. Supuxo a
localización de niveis arqueolóxicos con material romano dos que non podemos concretar as súas
características, a súa potencia e orixe. Esto débese a que as cotas necesarias para a realización do
proxecto de obra non facían necesario escavar a máis profundidade.

Os materiais atopados neste control son maioritariamente modernos e contemporáneos. Destes momentos
so se recolleron dúas esferas de ferro de 0,41 m. de diámetro e de mais de 4 kg. de peso, que se
corresponden con proxectís dos que descoñecemos a súa cronoloxía exacta.

Tamén foron atopados: un fragmento de terra sigillata con verniz ben conservado de cronoloxía romana; un
fragmento de fondo de terra sigillata de cor alaranxada, exterior con verniz da mesma cor, decorada con
palmeta, sogueado en dous círculos concéntricos de datación tardorromana; un fragmento de borde plano
de terra sigillata Hispánica tardía, no nivel 7; un fragmento de corpo de cerámica de paredes finas de cor
laranxa, exterior mais escuro, sen decoración, de datación romana e unha moeda de bronce moi mal
conservada, en contexto mederno. Os materiais romanos recollidos pertencen a un nivel secundario de
recheo e a súa conservación non é demasiado boa.
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Control arqueolóxico. Rúa San Telmo nº 32-34. 2003 (Figura 024) (Plano AQ02, Nº 022)

Control arqueolóxico. Rúa San Sanz nº 6. 2003 (Plano AQ02, Nº 023)

A actuación foi desenvolvida en xaneiro de 2003 baixo a dirección de M Soledad Prieto Robles. A
intervención supuxo a localización de estructuras arquitectónicas relacionadas coas edificacións que ó
longo do tempo ocuparon o espacio obxecto desta intervención así como niveis arqueolóxicos con material
romano en posición secundaria sen que se localizara ningunha estructura a eles relacionada.

A actuación foi desenvolvida en xaneiro de 2003 baixo a dirección de M Soledad Prieto Robles. O control
arqueolóxico das obras consistentes na apertura de ocos de zapatas e rebaixe da superficie do inmoble,
supuxo a localización de un nivel arqueolóxico con material romano tardío (século IV e principios do V) en
posición secundaria. Non se concretaron a súas características, potencia e orixe. xa que as cotas necesarias
para a realización do proxecto de obra non facían necesario escavar a máis profundidade.

As estructuras localizadas que foron documentadas se adscriben a dous períodos cronolóxicos. A mais
recente, a cimentación da fachada do pazo renacentista de mediados do século XVI e as máis antigas, un
lousado, un muro e a plataforma de cimentación asociados a el que posiblemente teñan unha cronoloxía
medieval aproximada á da torre anexa do século XIV ou cando menos anterior á construcción do pazo
renacentista. Tales restos atopáronse en deficientes condicións de conservación xa que foron arrasados
polas edificacións que as substituían.

Os niveis que presentan materiais romanos en posición secundaria teñen unha orixe sedimentaria e non
están relacionados con ningunha estructura nin resto habitacional. Estes restos antigos pertencen ó mundo
tardío da romanidade e a súa extensión no tempo na alta idade media e ese período de transición que foi o
mundo xermánico. A maior parte dos materiais atopados son cerámicos e dentro deles relacionados coa
construcción e máis concretamente coas cubricións como son as tégulas, ímbrices e un fragmento de
ladrillo.

A cerámica de mesa e cociña atopada é pouco abundante e demasiado común para poder concretar
máis en canto a súa cronoloxía. O mais salientable é un anaco de prato de verniz vermello no seu interior,
unha asa de xerra e un fragmento de bordo de fonte de T.S.C.-D da forma Hayes 61 datadas entre o 325 e o
400/420 d.C. A presencia de ánfora é testemuñal. Dada a fragmentación das pezas non podemos dicir mais
en canto a súa tipoloxía e cronoloxía e unicamente podemos falar dun momento tardío se nos atemos ó
fragmento de T.S.C.-D.
Figura 024: Alicerces da fachada orixinal do
inmoble, no interior do pórtico norte.

Estes restos antigos pertencen ó mundo tardío da romanidade e a súa extensión no tempo ata a alta idade
media e ese período de transición que foi o mundo xermánico. A maior parte dos materiais localizados son
cerámicos e dentro deles relacionados coa construcción e máis concretamente coas cubricións, como son
as tégulas, e un fragmento de ímbrice.

A cerámica común de mesa e cociña localizada é demasiado común para poder concretar máis en canto
a súa cronoloxía. O mesmo pasa cos fragmentos de ánfora, ningún deles da boca. O mais salientable é un
fragmento de bordo de fonte de T.S.C.-D da forma Hayes 59 datadas entre o 320 e o 380/400 d.C. Esta
cronoloxía coincide co único fragmento de vidro, un borde da forma 106 de Isings datado entre o século IV
e principios do V. Tamén se recolleron dúas pezas de pedra granítica. Unha delas a metade dun proxectil
hemisférico coa superficie apiconada e por outra unha basa de columna composta por plinto e toro.

Dada a fragmentación das pezas non podemos dicir máis en canto a súa tipoloxía e cronoloxía e
unicamente podemos falar dun momento tardío se nos atemos ó fragmento de T.S.C.-D. e o vidro.

Control arqueolóxico. Rúa Cuenca nº 32. 2003 (Plano AQ02, Nº 024)

A actuación foi desenvolvida en xaneiro de 2003 baixo a dirección de M Soledad Prieto Robles. Non supuxo
a localización de ningunha estructura arqueolóxica, nin niveis asociados a elas. Na secuencia estratigráfica
documentada non apareceron restos de ningún tipo, nin cerámicos, nin de construcción, nin estructurais, nin
niveis ocupacionais cos que se puideran asociar. Non se atoparon materiais en posición secundaria adscritos
a momentos antigos tal e como sucede noutras intervencións realizadas nas proximidades deste inmoble nin
estructuras relacionadas coas diferentes etapas culturais máis significativas do conxunto histórico da cidade
de Tui. A ocupación do lugar polo inmoble en época contemporánea queda acreditada polos niveis de
recheo sen que esto queira dicir que non existan restos a cotas máis profundas das realizadas nesta
intervención.
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Informe arqueolóxico. Rúa Cuenca nº 49. 2003 (Figura 25) (Plano AQ02, Nº 025)

Para a rehabilitación deste inmoble foi efectuado un informe arqueolóxico de valoración, redactado polo
arqueólogo Juan José Perlés Fontao, no que se presentaron unha serie de valoracións:

O muro do semisoto é cronoloxicamente anterior ó inmoble e a súa integración na vivenda forma parte
dunha clara reutilización. Morfoloxicamente trátase dunha construcción realizada en mampostería con dous
paramentos (interior e exterior) e recheo central. O seu grosor (2,5 metros) e aliñación así como a súa
continuidade como un único paramento ó longo dos diversos inmobles colindantes, evidencian que se trata
dunha muralla defensiva. A correspondencia coas planimetrías antigas, permite afirmar que se trata da
muralla medieval que circundaba a cidade de Tui. O seu estado primitivo foi alterado: diminución en altura
para poder insertar o andar do inmoble e apertura da porta traseira coa destrucción parcial do paramento.
Asemade existe tamén correspondencia entre o muro de contención do patio traseiro e a liña defensiva
moderna, denominada Falsa Braga, datable a finais do século XV. Este último elemento presenta aquí un
excelente estado de conservación, a diferencia de boa parte da súa traza, moi desfigurada, debido ás
diferentes obras de aterrazamentos da pendente.

Figura 025: Fachada posterior de
Cuenca 49 onde se aprecia o oco
aberto na muralla medieval para
dar acceso a horta traseira.

Control arqueolóxico para instalación de gas. Rúas Bispo Castañón, Porta da Pía, Ordóñez, Bispol Lago e
Paseo de Calvo Sotelo. 2003 ( Figura 26) (Plano AQ02, Nº 027)

Os traballos de control foron desenvolvidos entre xullo e decembrode 2003 baixo a dirección de Paula
Paredes Ruano.

Rúa Porta da Pía: Ó longo da gabia aberta foron documentados varios muros en mal estado de
conservación, algún deles cubertos por niveis de recheo con abundante material romano (tégula, anfora,
cerámica común, un fragmento de terra sigillata e algún fragmento de vidro), mesturado con louza antiga e
material moderno. Un fragmento de cerámica castrexa decorada. Documentáronse tamén dúas fosas de
funcionalidade descoñecida escavadas no substrato, recheas por un nivel escuro e cincento, unha delas
con abundantes fragmentos de carbón de pequeno tamaño.

Polo exterior da porta medieval que da nome á rúa, foron identificados os alicerces da antiga falsa-braga
defensiva como prolongación do antiga fronte medieval.

Praza do Concello: Localización dun derrube de pedras con presencia de argamasa do que podemos inferir
a existencia de vestixios arqueolóxicos de época romana situados no contorno inmediato. Os materiais
recuperados, basicamente cerámica en deposición secundaria, confirmarían esta ocupación,
compoñendo unha extensa colección na que salientar restos de tégula, ánfora, terra sigillata hispánica,
cerámica común e de paredes finas.

Rúa Bispo Castañón: Ó longo da gabia duns 60 metros de lonxitude foron documentados niveis de
cronoloxía romana tanto en deposición primaria como secundaria, en relación a estructuras e materiais
cerámicos respectivamente. En canto ás estructuras localizáronse tres muros, rúa abaixo. Destaca o primeiro
deles, cunha anchura de 90 cm , perpendicular á rúa podería correspondenrse a unha cerca ou muralla de
peche dun recinto.

Os materiais recuperados situaríanse entre os séculos I e III d.C., destacando ánforas, terra sigillata
hispánica, cerámica común, tégula e un pondus.

Figura 026: Fragmento de ánfora romana
localizado na esquina entre a rúa Bispo Castañón
e Praza do concello
Control arqueolóxico. Contorno igrexa de San Bartolomeu. 2003 (Plano AQ02, Nº 026)

Os traballos de control foron desenvolvidos en novembro de 2003 baixo a dirección de Paula Paredes
Ruano. Consistiron no seguimento da instalación de saneamento ó longo do viario que descende polo
lateral sur da Igrexa. A intervención non supuxo a localización de ningunha estructura arqueolóxica, nin
niveis asociados.A dinámica estratigráfica documentada estivo condicionada por unha banda pola
aparición dun nivel de xabre a cotas moi superficiais, por debaixo dos pavimentos actuais que cubren o
actual Camiño Portugués a Santiago, e por outra a recheos de datación contemporánea, producto da
evolución histórica da rúa. En cotas inferiores do devandito viario documentouse un nivel de terraza,
concretamente a QT-4, procedente dos depósitos fluviais do río Miño.
Non se atoparon indicios procedentes da ocupación tardorromana documentada no lugar, nin restos de
estructuras relacionadas co antigo mosteiro.
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Sondaxe manual e control arqueolóxico. Rúa Bispo Castañón nº 15. 2003-2004 (Figura 27) (Plano AQ02, Nº
028)

A sondaxe arqueolóxica foi realizada en outubro de 2003. O control desenvolveuse en marzo de 2004.
ambas actuacións foron dirixidas pola arqueóloga M Soledad Prieto Robles.

Os niveis máis antigos detectados conteñen material romano moi fragmentado e rodado, en deposición
secundaria, sen asociación con algún tipo de estructura. Sen embargo no transcurso do control, o material
que aparece é de orixe constructivo, en concreto trátase dos restos dunha teitume de tégulas e, en menor
medida, ímbrices. Estes restos atópanse dispostos nunha capa horizontal, sen restos de erosión nin
rodamento polo que creemos que se atopan en posición primaria. Os materiais non son moi numerosos xa
que a superficie escavada de niveles de esta época foi moi reducida. Compóñense principalmente de
pequenos anacos de tégula e ímbrice, de cerámica común de cociña e mesa así como de ánfora. Dada
escaseza e anodino dos restos non podemos concretar máis en canto a súa cronoloxía dentro do período
romano. Unicamente os restos de ánfora “palestiniana” falarían dun momento tardío no ámbito do mundo
romano. Por outro lado, as outras ánforas parecen bastante más antigas. A cerámica común de cociña
predomina sobre a de mesa e non se localizaron cerámicas más finas que un unico fragmento de Terra
sigillata.

Escavación en área. Claustro da Catedral de Tui. 2004 (Figura 028) (Plano AQ02, Nº 029)

En febreiro de 2004 louse a cabo unha escavación en área no lateral leste do patio central do claustro en
relación á instalación dun sistema de drenaxe. A intervención foi dirixida pola arqueóloga Carmela Torres
Bravo.
Supuxo a localización de 44 enterramentos, relacionados coa necrópole medieval En termos xenéricos,
podemos establecer as seguintes conclusións:

A necrópole documentada, responde o ritual cristiá de inhumación e adscribible ó mundo
altomedieval, anterior a construcción do claustro catedralicio. Tódolos enterramentos aparecen con
orientación oeste-leste, en posición de decúbito supino e sen enxoval. Son inhumacións individuais, a
excepción de dúas tumbas que pressentan sendos corpos superpostos).
No sector 1 da escavación, as tumbas presentan unha factura máis traballada e con maior entidade,
respondendo á tipoloxía xermánica. No sector 2, basicamente existen tres tipos de enterramentos (fosa,
con estructura e cubrición ou sen ela). As estructuras, en xeral, presentan unha factura pouco
traballada e con pouca entidade (pedras fincadas irregulares, case sempre pequenas).

Parte dos materiais romanos recollidos nesta intervención aparecen en unidades de rexistro mesturados con
restos de épocas mas recentes, tanto de tipoloxía medieval así como unha moeda dos Reis Católicos. Esto
podería deberse a que as terras que conteñen estes materiais viñeran dalgún lugar das proximidades para
acrecentar a cota da superficie da horta.

A densidade de enterramentos documentados así como a disposición dos diferentes niveis de
necrópole, falan dunha prolongada utilización no tempo deste espacio como lugar funerario. Algunhas
tumbas se constrúen de xeito intrusivo sobre outra anterior ou aparecen superpostas. Tódalas tumbas
escavadas presentaban restos óseos nos seu interior, cunha conservación desigual, aínda que a maioría
nun estado aceptable.

Figura 027: Estructuras localizadas durante as tarefas
de control arqueolóxico.

En canto á presencia de materiais romanos, localizouse principalmente tégula, aínda que tamén algún
fragmento de ánfora e unha sigillata, e responden a unha posición claramente secundaria. A este
respecto, a presencia de material de adscrición romana pode ser indicio da existencia de niveis
anteriores vencellados ó mundo romano.
En xeral son materiais pouco abundantes e moi fragmentados, a maioría indeterminados, sen
apreciarse unha diferencia destacable nos tipos en función dos niveis de necrópole documentados:
fragmentos de cerámicas de cor escura (grises ou negras) e outras ocres ou marrón claro, algunhas
vidradas de tonalidade escura, fragmentos de tellas curvas (aparencia antiga), de tégulas, algúns de
ánfora, destacando a presencia dun único fragmento de sigillata, ligado ó estrato que cubre o 2º nivel
de necrópole.
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Figura
028:
Necrópole
de
inhumación localizada no lateral
leste do claustro da catedral de Tui.

Sen dúbida, o máis salientable foi a localización do paramento interno da muralla medieval. O lenzo
identificado na sondaxes por debaixo da rasante da planta baixa presenta a colocación de pequenas
pedras a modo de cuñas que parece indicar a sú condición de niveis de cimentación. Aquí a anchura entre
o paramento interior da muralla e o exterior, sobre o que se apoia a fachada traseira da actual vivenda,
sería duns 3 m.

No tocante ós materias localizados nas diferentes capas de recheo, unha vez máis, foron bastante escasos,
predominando os restos de tella curva, de aparencia antiga, dado o seu grosor e factura. En menor número
temos diversos fragmentos cerámicos, a maioría de pequeno tamaño, consistentes en pastas escuras (grises
ou negras) e outras de tons laranxas, onde só tres ou catro fragmentos presentaban formas, correspondentes
a bordes. Unicamente no último estrato documentado, localizamos material de adscrición romana (tégula e
algún resto cerámico) pero tamén algunhas tellas similares ás de capas superiores.

Control arqueolóxico. Rúa Seixas nº 6. 2005 (Plano AQ02, Nº 030)

Con respecto ó inmoble obxecto de estudio, quedou constatado a ampliación de que é obxecto nun
momento comprendido entre o século XIX e principios do XX, coa localización dos cimentos do muro que
actuaría de fachada traseira da primitiva vivenda. Se ben estructuralmente ten coherencia co muro
medianeiro onde se integra, a súa destrucción ata nivel de cimentación, non permitiu obter datos que
confirmen a súa cronoloxía barroca baseada no modelo arquitectónico da fachada principal.
Figura 029: Cara interna da muralla
medieval localizada nunha das
sondaxes arqueolóxicas afectuadas
para a rehabilitación do edificio.

Os traballos de control foron desenvolvidos en xullo de 2005 baixo a dirección de Paula Paredes Ruano.
Non foron identificados vestixios de carácter arqueolóxico debido ó limitado volume de movemento de
terras. Na secuencia estratigráfica documentada no transcurso dos traballos de desterre para a nova rede
de saneamento, non se detectaron restos de ningún tipo, nin cerámicos, nin de construcción, nin estructuras,
nin niveis ocupacionais cos que se puideran asociar.

Respecto á muralla de Tui, o inmoble está arrimado á traza da muralla medieval que pecha o recinto pola
rúa Ordóñez. A fachada principal que da á rúa Seixas está practicamente aliñada co resto das casas do
entorno mentres que a aliñación traseira da edificación se corresponde coa muralla medieval.
Desafortunadamente a zona sufriu diversas modificacións ó longo do tempo, consecuencia diso foi a
destrucción radical da liña pétrea anterior para crear unha galería con tres ventás; diminuíndo o volume da
muralla e reaproveitada como cimentación.

Sondaxes manuais. Rúa Cuenca nº 29. 2005 (figura 29) (Plano AQ02, Nº 031)

No mes de outubro do ano 2005 foron realizadas tres de sondaxes manuais dirixidas por Carmela Torres Bravo
para a rehabilitación do devandito inmoble.
Escavación en área. Praza da Armada. 2005 (Plano AQ02, Nº 032)
Na sondaxe 1, única zona onde a potencia estratigráfica foi esgotada, cabería destacar a presencia dun
nivel de adscrición romana, cunha deficiente conservación debido o seu grao de arrasamento, producto
da reutilización constante do espacio habitacional dende a antigüidade. Non se documentaron estructuras
de ningún tipo, é os restos materiais localizados foron de escaso interese.

Entre os meses de xuño e xullo de 2005 foi realizada unha escavación en área, baixo a dirección de M
Soledad Prieto Robles, na superficie que ocuparía a instalación dunha contenerización soterrada.

Na sondaxe 2, un muro transversal non parece presentar moitas dúbidas respecto a súa correspondencia
con a primixenia fachada traseira da edificación, antes da ampliación que prolongaría a vivenda ata
apoiarse sobre a muralla medieval.

Foron identificados unha serie de estratos antrópicos de orixes distintas, tanto recheos como niveis de
sedimentación. Nos primeiros os materiais modernos e de cronoloxía romana mestúranse, mentres que
naqueles estratos de orixe sedimentaria os materiais atopados son unicamente romanos. A cronoloxía
romana é antiga xa que non se localizaron restos baixo imperiais nin tardorromanos. Asemade o período
medieval debeu de ser arrasado polas continuas remocións da praza xa que non nos consta ningún nivel
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asociado a este período.

Os niveis atopados que presentan materiais romanos en posición secundaria, non están relacionados con
ningunha estructura nin resto habitacional definido. Non se constata a presencia de niveis en posición
primaria de interese.Entre tales materiais, o mais salientable é un pequeno conxunto de sete fragmentos de
diferentes pezas de Terra Sigillata Hispánica e unha representación de ánfora, paredes e pivotes que non
deixan moita posibilidade de clasificación dentro da cronoloxía altoimperial dos primeiros séculos da Era

En canto a outros elementos arquitectónicos de carácter histórico como son a falsa braga e a barbacá
adosada á muralla medieval que aparece nos planos de época non se atopou ningún indicio da súa
presencia na zona xa que foron eliminados, como xa dixemos, para la construcción da praza nas primeiras
décadas do século XIX.

Control arqueolóxico. Rúa Entrefornos nº 3. 2007 (Plano AQ02, Nº 034)
Escavación en área. Rúa Ordóñez. 2007 (Plano AQ02, Nº 033)

No mes de maio de 2007 foi realizada unha escavación en área na rúa Ordóñez, baixo a dirección de M
Soledad Prieto Robles, na superficie que ocuparía a instalación dunha contenerización soterrada.

Os niveis atopados son na súa maior parte de orixe antrópico consistentes en recheos modernos de pouca
potencia ó estar a zona moi arrasada. Tamén se detectaron niveis sedimentarios naturais sobre o substrato
consistentes en arxilas e xabre procedente da descomposición da rocha. Unha característica desta sondaxe
é o pouco desenvolvemento da estratigrafía.

Os traballos de control foron desenvolvidos en setembro do 2007 baixo a dirección de Eduardo Velázquez
Turnes. Como resultado do seguimento das obras podemos concluír que o conxunto estratigráfico está en
relación coa construcción do inmoble e a súa evolución e como consecuencia é patente a inexistencia de
restos anteriores á construcción daquel

As características topográficas constitúen un forte condicionante para os inmobles existentes na rúa
Entrefornos, xa que a presencia da rocha base require dunha forte adaptación para a súa edificación,
condicionando a xénese estratigráfica.
Sondaxe manual. Praza da Armada nº 5. 2007 (Figura 030) (Plano AQ02, Nº 035)

A posible estructura consistente nunha gran pedra cunha cara traballada e un rebaixe na súa parte
superior, encaixada na rocha despois de rebaixarse esta, así como o posible pavimento de cantos e xabre
mesturado con cuncha machucada relacionado coa pedra e a gabia situada ó SW da mesma poderían
estar en relación cunha canalización de augas ou residuos da antiga praza da verdura, desmontada nos
anos sesenta do pasado século.

No mes de outubro de 2007 foi realizada unha sondaxe manual a consecuencia do desplome da falsa
braga situada na traseira do edificio. Dirixiu a actuación o arqueólogo Eduardo Rodríguez Sáiz.

Os niveis que presentan materiais romanos en posición secundaria, teñen a súa orixe en recheos moderno
dos que non coñecemos a súa procedencia e que non están relacionados con ningunha estructura nin
resto habitacional definido que poda asociarse claramente co mundo da romanidade. Non se constata a
presencia de niveis en posición primaria de interese. A aparición de materiais e estructuras de cronoloxía
romana é común a todo o Conxunto Histórico de Tui. Tamén neste caso observamos a presencia de
materiais de adscritos mundo romano sen que poidamos falar de épocas concretas deste período. O
arrasamento do subsolo do Tui antigo, e desta zona en particular, é importante como xa foi constatado
noutras intervencións no Conxunto Histórico.

En relación coa construcción da Falsa Braga, intuímos a presencia de dous paquetes estratigráficos
diferenciados:

A situación da sondaxe, moi preto da muralla medieval aporta unha visión da cimentación da mesma
asentada na rocha sen que poidamos saber exactamente como é o contacto entre a primeira fiada da
cimentación do muro e a rocha.

Fase II. Niveis relacionados coa reforma da Falsa Braga: Tralo episodio de ruína, érguese o actual
paramento, enchendo o espacio entre esta e a “banqueta” anteriormente descrita con niveis nos que
é característica a abundancia de pedras (sobre todos cantos de cuarcita de orixe fluvial) con gran
cantidade de tégulas, polo xeral pouco rodadas e pouco fragmentadas.

No ano 1668, a casa do concello, situada no mesmo lugar que o consistorio actual, ameaza ruína. Nos seus
baixos estaba a Carnicería que foi trasladada extramuros da cidade, no mesmo lugar que nos primeiros
anos do século XIX se construíu a praza da verdura. A construcción da praza da verdura no ano 1814 supuxo
unha gran remoción do subsolo da zona ocupada ata ese momento polas defensas modernas de Tui que
foron eliminadas e o terreo aplanado para a edificación da praza. Esta construcción tiña pouca
envergadura, consistente en dúas aliñacións de columnas con ángulos biselados e basa e capital na
mesma peza e unha teitume a catro augas. A pedra documentada nesta intervención xunto co traballo da
rocha para seu encaixe e a superficie composta de cantos e un aglutinante a base de xabre e cunchas,
poderían formar parte do saneamento deste espacio como elemento de evacuación de augas ou residuos
xerados pola actividade da praza, sen que poidamos concretar máis debido o arrasamento da zona e a
pouca consistencia dos restos conservados.

A totalidade da secuencia estratigráfica documentada está ocupada por aportes antrópicos, datables na
Idade Moderna e Idade Contemporánea. A partir da documentación estratigráfica xerada, interpretamos a
existencia de tres grandes bloques cronoculturais que responden á evolución e ós diferentes usos que ó
longo da Idade Moderna e Contemporánea se lle deron a Falsa Braga e a muralla medieval.

Fase I. Niveis relacionados coa construcción da Falsa Braga: Comezando polo episodio mais antigo,
identificáronse unha serie de niveis que poden corresponderse cun recheo terreo relacionable cunha
fábrica primixenia da Falsa Braga. É posible que o paramento pétreo que hoxe denominamos como tal,
non sexa a estructura orixinal senón que, a lo menos neste punto, se correspondería cunha reforma
posterior. Nun momento dado este elemento defensivo se derruba, levándose co escombro parte dos
niveis térreos que se apoiaban sobre o seu paramento interior, e que en realidade formarían tamén
parte da súa estructura.

Fase III. Niveis relacionados co recrecemento da cota do chan: Se procedería AA incorporación de
aportes de terra para elevar a cota dende a suposta superficie de uso do sistema defensivo ata a
superficie actual. Nesta fase perdido xa o carácter defensivo e militar, as unidades estratigráficas se
relacionan coa reorganización da zona, trocando a natureza militar polo carácter urbano deste sector
do casco histórico da cidade que continúa ata hoxe.
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Figura 030: Perfil estratigráfico do recheo de terras
incorporados sobre o paramento da muralla
medieval (á dereita) para a construcción da Falsa
Braga.

En canto a funcionalidade do espacio formado polas estructuras localizadas, tanto as medievais como as
romanas tardías formarían parte do ámbito habitacional mentres que para os restos do período altoimperial
está dedicación non é tan clara xa que os materiais atopados non pertencen a enxoval doméstico senón
que nunha primeira aproximación e a falta dun estudio máis detallado, parecen ser, na súa maior parte, de
importación. Aventurando hipóteses, podería tratarse dun espacio de almacenamento ou incluso mercantil
de distribución de productos posiblemente achegados polo río xa que Tui era un importante enclave do
comercio fluvial.

Figura
031:
Estructuras
documentadas
na
intervención arqueolóxica realizada no inmoble nº
10 da rúa Tide que ofrecen unha secuencia
cronolóxica que abarca dende época altoimperial
romana ata o medievo.

Escavación en área. Rúa Tide nº 10. 2007 (Figura 31) (Plano AQ02, Nº 036)

Entre finais de xuño e inicios de xullo de 2007, foi levada a cabo unha escavación en área no interior do
inmoble nº 10 da rúa Tide, dirixida pola arqueóloga M Soledad Prieto Robles. Foron documentadas unha
serie de estructuras romanas, localizadas a unha cota sorprendentemente alta, xusto baixo o nivel de
ocupación actual, nun excelente estado de conservación, cunha altura máxima 90 cm. de parede.

Unha síntese dos resultados, dende o punto de vista da secuencia cronolóxica, sería a seguinte:

Período Medieval: A esta etapa pertence tanto un muro disposto lonxitudinalmente ó inmoble e cun
esquinal que pecha ó leste, como un solo de pouca entidade moi mal conservado pero cunha preparación
de importancia. Os niveis relacionados con esta época foron arrasados pola vivenda actual e polo tanto
non se conservan.

Período Baixoimperial-Tardorromano: Trátase dun espacio pechado por catro estructuras murarias que
parecen formar parte dunha construcción de maiores dimensións. Con a escasa presencia de materiais máis
tardíos relacionados cos niveis que cobren esta estructura, non é doado concretar este nivel tendo en conta
que entre estes materiais o máis significativo son os pratos de engobe vermello que teñen un amplo período
de vida dende o século I ó IV. Posteriormente, aparecen os niveis de destrucción e abandono desta
edificación. Non atopamos niveis de uso como pavimentos. Esta estructura corta os niveis anteriores
definidos pola alta cantidade de materiais todos eles altoimperiais.

Período Altoimperial: As estructuras asociadas a esta época non teñen unha conservación tan boa como os
muros tardíos que en ocasións se asentan nelas. A súa factura difire daqueles debido a unha mampostería
trabada con argamasa arxilosa de cor amarela, e unhas dimensións que confiren ós muros unha maior
anchura.
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Limpeza de perfís e documentación. Rúa Bispo Lago nº 23. 2007 (Figura 32) (Plano AQ02, Nº 037)

Figura 033: Remate da
escavación
en
área
realizada na rúa Piñeiro
onde foi localizado o
baseamento
dunha
estructura
defensiva
correspondente
ós
Baluartes que defendían
a Porta do Carballo ata
finais do século XIX.

A inicios de xullo de 2007, foi levada a cabo unha intervención arqueolóxica neste inmoble co obxectivo de
documentar unha serie de restos romanos localizados ó efectuar movementos de terras no xardín traseiro da
casa. A intervención foi dirixida pola arqueóloga M Soledad Prieto Robles.

A actuación arqueolóxica desenvolvida, permitiu documentar a presencia de estructuras pétreas e
pavimentos, así como diversos niveis de remodelación que nos falan dunha prolongada ocupación no
tempo, posiblemente entre os séculos I ó IV d.C. En canto á funcionalidade do xacemento, o material
recuperado comprende unha variada colección de cerámicas de uso doméstico, a destacar os exemplos
de común romana, tanto de mesa como de cociña, ánfora e terra sigillata. Asemade aparece en
considerable abundancia a tégula como material de construcción. Tendo este dato en conta, así como as
propias estructuras, das que destacaríamos a localización dunha basa de columna e o tambor dun fuste,
poderiamos estar ante una domus, dentro do contexto urbano tudense de época romana.

Figura 032: Basa de columna localizada na
actuación desenvolvida, procedente co
toda probabilidade dunha domus romana.

Sondaxe arqueolóxica. Rúa Ordóñez nº 15. 2008 (Plano AQ02, Nº 039)

No mes de maio de 2008 foi realizada unha sondaxe manual, dirixida pola arqueóloga M Soledad Prieto
Robles, derivada do proxecto de rehabilitación do inmoble.
A intervención supuxo a localización, por unha parte, de elementos constructivos da ampliación do sistema
defensivo de Tui no século XVI e por outra de restos arquitectónicos dun momento anterior a dita
fortificación. Comprobouse a ausencia do muro de contención da falsa-braga, poñendo de manifesto a
presencia de recheos estructurais en posición primaria do paseo de ronda deste elemento defensivo. Ambas
partes da fortificación foron alteradas pola gabia de cimentación da casa de mediados do século XVIII.
Escavación en área. Rúa Piñeiro. 2007 (Figura 33) (Plano AQ02, Nº 038)

Entre finais de novembro de mediados de decembro de 2007 foi realizada unha escavación en área na rúa
Piñeiro, baixo a dirección de M Soledad Prieto Robles, na superficie que ocuparía a instalación dunha
contenerización soterrada. A intervención supuxo a localización de ó menos dous sucesivos:

Os niveis atopados que presentan materiais modernos en posición secundaria, teñen unha orixe antrópica
xa que acompañaban os recheos constructivos da fortificación do século XVI. Así mesmo localizáronse
tamén fragmentos rodados e moi fragmentados de cerámica de adscrición romana en niveis de revolto sen
que se atopara ningunha estructura nin resto habitacional definido que poda asociarse claramente co
mundo da romanidade. Segundo o anterior pódese falar de catro momentos no tempo:
Contemporáneo: Incluiríanse os recheos de nivelación da horta dende a construcción da casa ata
épocas recentes así como a gabia de cimentación da casa do século XVIII.

Contemporáneo: Un pavimentos de canto rodadoe usarse nos anos 70 cando foi substituído polo
lousado actual.

Moderno século XVI: Abarcaría os sucesivos recheos, preparación e nivelado del terreo para a
construcción da falsa-braga e os restos da posible estructura de contención.

Moderno: Abarcaría os sucesivos recheos, preparación e nivelado do terreo e a estructura a base de
lousas e cimentación de pedras pertencentes á construcción dun baluarte defensivo seguindo o
trazado das fortificacións abaluartadas dos séculos XVII e XVIII.

Anterior ó século XVI: Os restos que pertencen ao período anterior á construcción da falsa-braga se
corresponden cun muro e pavimento. O seu estado non aporta os datos suficientes para poder
concretar o momento da construcción máis alá de súa anterioridade á época da falsa-braga e a súa
situación extramuros da muralla medieval cun espectro de tempo que vai do século XII ao XV. Podería
tratarse dun horizonte medieval tardío

Así mesmo localizáronse tamén fragmentos rodados e moi fragmentados de cerámica de adscrición
medieval e romana en niveis de revolto sen que se atopara ningunha estructura nin resto habitacional
definido que poda asociarse claramente co mundo da romanidade.

Romano: Non podemos dicir que este nivel fora escavado nin caracterizado xa que a cota de obra
finalizaba cando comezaba a aparecer. sen embargo, a súas características e os materiais recollidos
fano semellante a un nivel frecuente nas intervencións de Tui e que sen dúbida pertence á época
romana.
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Sondaxes arqueolóxicas manuais. Rúa Placer nº 6. 2008 (Plano AQ02, Nº 040)

Control arqueolóxico. Rúa San Telmo nº 15. 2010 (Plano AQ02, Nº 043)

A actuación foi desenvolvida en xuño de 2008 baixo a dirección de M Soledad Prieto Robles, en relación a
rehabilitación do inmoble.

A actuación consistiu nun control arqueolóxico derivado da apertura dun oco para acceso a horta posterior
ó inmoble dende a rúa Canella do Ouro. Desenvolveuse a finais de maio de 2010, baixo a dirección de Juan
José Perlés Fontao.

Foron localizados niveis de cronoloxía romana cubertos por niveis secundarios que se definen como recheos
antrópicos. Estes recheos, de pouca entidade son a base dos distintos pavimentos e solos da edificación
actual.

Os restos romanos localizados en posición primaria son dous muros que pola súa orientación e factura
podería constituír un mesmo espacio arquitectónico. Así mesmo se localizou unha fosa escavada no
substrato de 1,10 m de diámetro, realizada a base de extraer a arxila deixando un oco cilíndrico. A súa
funcionalidade poder ser a dunha utilización como depósito para a conservación ou refrixeración de
productos perecedoiros. Os recheos desta fosa contiñan material de adscrición romana.

En canto a funcionalidade do espacio formado polas estructuras localizadas, polos materiais atopados
maioritariamente anfóricos e a escaseza do enxoval doméstico, podería tratarse dun espacio de
almacenamento ou incluso mercantil de distribución de productos posiblemente achegados polo río. A fosa
estaría contextualizada neste espacio de almacenaxe comercial.

O interese arqueolóxico do ámbito da actuación, estriba na localización dunha estructura e materias
mobles de época romana “in situ”, identificando, ó menos, dous niveis de ocupación, un posiblemente
altoimperial e o segundo, tardorromano.

Debido a que os restos se localizaban por debaixo dos recheos da horta traseira, cunha superficie moi
elevada con respecto á rúa, a liña superior do muro romano atópase a 98 cm. por riba das lousas da
Canella do Ouro e a uns 40 cm. o pavimento mais antigo. Con esta observación vemos como a
potencialidade arqueolóxica da cidade está intimamente ligada a diversas variables que inciden na
conservación dos restos. Neste caso a acumulación de sedimentos para elevar a cota da horta posibilitou
un elevado nivel de conservación, de case un metro por riba do actual nivel da rúa.

En canto á funcionalidade dos restos é incerta debido ó reducido ámbito da actuación. En canto ós
materias cerámicos recuperados son maioritariamente de construcción (tégula e ímbrice), destacando o
número de fragmentos do segundo tipo, feito pouco habitual. A cerámica, por outra banda, é pouco
representativa, con maior presencia da común, tanto de mesa como de cociña, e a inexistencia de
cerámicas finas tipo sigillata ou outros.

Control arqueolóxico. Cuartel da Guardia Civil, Paseo de Calvo Sotelo e rúa Camilo Jose Cela nº 3. 20092010 (Plano AQ02, Nº 041)

A actuación consistiu nun control arqueolóxico para a instalación de acometidas de gas natural nos
referidos inmobles. Desenvolvéronse entre novembro de 2009 e xaneiro de 2010, baixo a dirección de Juan
José Perlés Fontao.

En ámbalas dúas rúas non foron identificados restos arqueolóxicos, destacando a localización do substrato
arxiloso case que inmediatamente por debaixo dos pavimentos actuais.

Control arqueolóxico. Rúa Bispo Maceira nº 11. 2010 (Plano AQ02, Nº 042)

A actuación consistiu nun control arqueolóxico derivado da rehabilitación do inmoble para o seu uso como
vivenda unifamiliar. Desenvolveuse a finais de marzo do 2010, baixo a dirección de Juan José Perlés Fontao.

A evolución do subsolo do inmoble e polo tanto a súa potencialidade arqueolóxica estivo totalmente
condicionada pola propia construcción e a presencia do substrato natural a unha cota moi elevada. A
edificación da vivenda requiriu un rebaixe do substrato para a regularización do piso interior; a existencia de
diversos planos nese pavimento, en ascenso de oeste a leste, indica a posición do substrato gañando cota
nesa mesma dirección. Polo tanto, dende o punto de vista arqueolóxico, non foron identificados niveis
anteriores ó inmoble, de xeito que toda a estratigrafía documentada é contemporánea á edificación.

Páxina 70

Plan Especial de Protección do

tea

Conxunto Histórico de Tui (PEPCHA)

planes y proyectos

Sondaxes arqueolóxicas manuais. Rúa Bispo Castañón nº 1. 2010 (Figura 034) (Plano AQ02, Nº 044)

Control arqueolóxico. Rúa Calvo Sotelo nº 12-14. 2010-2011 (Figura 35) (Plano AQ02, Nº 045)

Durante o mes de xullo de 2010 foron efectuadas unha serie de sondaxes manuais, baixo a dirección de M
Soledad Prieto Robles, en relación ó proxecto de rehabilitación do inmoble.

A actuación consistiu nun control arqueolóxico derivado do proxecto de rehabilitación do inmoble.
Desenvolveuse entre decembro do 2010 e xaneiro de 2011, baixo a dirección de Juan José Perlés Fontao.

A actuación arqueolóxica desenvolvida, permitiu documentar niveis arqueolóxicos de interese baixo o
subsolo do inmoble, correspondentes á evolución histórica de cidade, cando menos, dende a alta
romanidade.

Foi documentada unha posible canle de evacuación de auga que cronoloxicamente podería estar en
relación coa ocupación tardorromana do coto de Tui, na tercio sur da planta baixa. O resto da superficie
carecía de interese arqueolóxico xa que a construcción dun soto eliminou tódolos niveis depositados sobre a
rocha base.

A etapa mais antiga estaría en relación cunha serie de fosas documentadas na sondaxe 1, que poderían ter
unha orixe prerromana, aínda que a falta doutras evidencias esta hipótese basearíase nos materiais
cerámicos romanos, recuperadas no interior dos niveis de sedimentación que as colmatan.

O inmoble destaca pola presencia de dous arcos que serven de apoio á planta baixa dende o soto e que
poderían estar en relación coas obras de fortificación da cidade emprendidas no século XVII

En relación ó período romano, podemos indicar que non foron identificadas estructuras ou niveis de
ocupación en ningunha das catro sondaxes, correspondéndose todos os achados a niveis de
sedimentación e recheo. Este feito, lonxe de descartar a ocupación do lugar, indica a proximidade de restos
materiais mais alá do espacio escavado. Tamén habería que ter en conta a diferencia de cota de
escavación entre a sondaxe 1 e as tres restantes, xa que a primeira acadou unha profundidade de 2,25 m.
debido ao foxo do ascensor previsto no proxecto de obra, mentres que as demais tomaban como
referencia o rebaixe de 75 cm. para a construcción da nova soleira, acadando polo tanto 1,00, 0,85 e 0,80
metros respectivamente, podendo quedar vestixios soterrados en capas mais profundas.

A época medieval estaría representada por estructuras documentadas en tres das sondaxes que en
conxunto indican a presencia de edificacións anteriores que con formaban un espacio urbano diferente ao
actual.
Figura 034: Unha das sondaxes
arqueolóxicas na que se aprecia
parte da fosa escavada no substrato
que podería corresponderse con
niveis prerromanos.

Figura 035: Arcos existentes no interior do inmoble que poderían estar en relación coas obras de
fortificación da cidade de Tui en época moderna.
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Figura 027: Estructuras localizadas durante as tarefas de control arqueolóxico.
Figura 028: Necrópole de inhumación localizada no lateral leste do claustro da catedral de Tui.
Figura 029: Cara interna da muralla medieval localizada nunha das sondaxes arqueolóxicas afectuadas
para a rehabilitación do edificio.

Figura 001: Fragmento de sigillata hispánica localizada no Calustro da Catedral. Claustro da Catedral.
Figura 002: Pondus romano localizada no Claustro da Catedral.
Figura 003: Basa de columna. Calle de San Telmo nº 11 (Plano AQ02. Nº 3)
Figura 004: Ara ou cipo romano localizada no Convento das Clarisas.
Figura 005: Ara existente no inteior da Igrexa de San Bartolomeu
Figura 006: Ara votiva localizada no barrio de San Bartolomeu
Figura 007: Necrópole medieval descuberta durante a adecuación do contorno da cátedral. Ano 1965.
Contorno da Catedral.
Figura 008: Sartegos antropomorfos da necrópole medieval da catedral de Tui expostos no Claustro
Figura 009: Lauda sepulcral localizada no inmoble nº 46 da rúa San Telmo
Figura 010: Lauda de Modesa localizada no barrio de Santa Eufemia. Debuxo de Ávila y la Cueva.

Figura 030: Perfil estratigráfico do recheo de terras incorporados sobre o paramento da muralla medieval (á
dereita) para a construcción da Falsa Braga.
Figura 031: Estructuras documentadas na intervención arqueolóxica realizada no inmoble nº 10 da rúa Tide
que ofrecen unha secuencia cronolóxica que abarca dende época altoimperial romana ata o medievo.
Figura 032: Basa de columna localizada na actuación desenvolvida, procedente co toda probabilidade
dunha domus romana.
Figura 033: Remate da escavación en área realizada na rúa Piñeiro onde foi localizado o baseamento
dunha estructura defensiva correspondente ós Baluartes que defendían a Porta do Carballo ata finais do
século XIX.
Figura 034: Unha das sondaxes arqueolóxicas na que se aprecia parte da fosa escavada no substrato que
podería corresponderse con niveis prerromanos.
Figura 035: Arcos existentes no interior do inmoble que poderían estar en relación coas obras de fortificación
da cidade de Tui en época moderna.

Figura 011: Anel xemado desaparecido, publicado por Bouza Brey.
Figura 12: Debuxo de Duarte Damas de 1502. Na ventá pódese observar en detalle un pequeno edificio
adosado á nave da igrexa conventual, aínda coa torre primitiva destruída polo lóstrego, que se pode
identificar como a igrexa de San Xoán de Porto
Figura 13: Planta da escavación arqueolóxica realizada Por Chamoso Lamas na igrexa de San Bartolomeu
en 1970
Figura 14: Sepulturas xermánicas documentadas no claustro claustro da Catedral en 1976.
Figura 15: Planta da escavación realizada na rúa Santa Bárbara en 1985 polo Equipo arqueolóxico do Baixo
Miño.
Figura 16: Tégula romana completa localizada na escavación da rúa Santa Bárbara en 1985.


Figura 17: Planta da necrópole de inhumación documentada no lateral sur da igrexa de Santo Domingo
durante a campaña de escavación arqueolóxica.
Figura 18: Tumba romana de “cabalete” documentada na escavación arqueolóxica da rúa Loureiros.
Figura 019: Sondaxe arqueolóxica levada a cabo no Adro da Igrexa de San Telmo polo Módulo de
Arqueoloxía da E.O.R. de Tui.
Figura 020: Sondaxe arqueolóxica realizada no claustro do convento de Santo Domingo polo Módulo de
Arqueoloxía da E.O.R. de Tui.
Figura 021: Estructura muraría identificada no control arqueolóxico realizado no inmoble nº 15 da rúa San
Telmo.
Figura 022: Vista dende a Catedral, probablemente a finais do século XIX. Aínda no existe ó inmoble nº 29,
lindante posteriormente co nº 31 (en amarelo). En laranxa vivenda correspondente á antiga aliñación da rúa
do século XVII-XVIII.
Figura 023: Tumba tardorromana realizada con ladrillo localizada na escavación do Casino Vello, Paseo de
Calvo Sotelo nº 27
Figura 024: Alicerces da fachada orixinal do inmoble, no interior do pórtico norte.
Figura 025: Fachada posterior de Cuenca 49 onde se aprecia o oco aberto na muralla medieval para dar
acceso a horta traseira.
Figura 026: Fragmento de ánfora romana localizado na esquina entre a rúa Bispo Castañón e Praza do
concello
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