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A Cidade de Lucca é lenda medieval esculpida em pedra e através dos séculos... Inserida 
numa planície as margens do rio Serchio. Lucca é capital de Província, uma das 8 cidades 
mais importantes da Região Toscana, a 80 Km da capital Firenze e 20 Km de Pisa cidade da 
famosa torre pendente e 18 Km de Viareggio, famoso balneário no mar Tirreno. 
 
LE MURA - Lucca é a única cidade italiana que ainda conserva intacta na sua totalidade as 
muralhas medievais construídas entre 1544 a 1650. Na primeira metade de oitocentos o giro 
interrupto de 4 Km, foi transformado num passeio totalmente arborizado, tornando-se um 
marco turístico. 
 
Diante deste monumento os lucheses dividem a sua cidade em duas partes: 
 
LUCCA DENTRO, moram dentro das muralhas, cerca de 15.000 habitantes, com a totalidade 
das construções tombadas. 
 
LUCCA FORA, a cidade cresceu fora das muralhas, cerca de 75.000 habitantes. 
 
A Província de Lucca totaliza uma população de 390.000 habitantes. 
 
A Cidade ficava originalmente em território Lígure, mas também habitada pelo povo Etrusco. 
Segundo alguns historiadores foi nesta época que o nome Lucca se originou de LUK, significa 
palude, lodo, devido ao rio. No século III AC, passou sob domínio dos Romanos, em seguida 
sob domínio Germânico, foi em 1081, que recebeu o privilégio do título de COMUNA - 
cidade livre na era medieval até 1847 passou ao Ducado Toscano e finalmente ao Reino da 
Itália. 
 
Como atividade econômica temos a agroindústria produtora de óleo de oliva extravirgem, 
marca Lucca; vinho tinto e branco, marca DOC, exportados em vários países. 
 
Destacamos também empresas no setor de calçados, exportando 413 milhões de Euros; a 
produção de papel com 132 grandes e médias empresas, com volume de negócios por ano de 
2324 milhões de Euros e 570 milhões de Euros exportados. Ainda, médias e pequenas 
empresas no setor de marmoraria, basicamente a matéria prima é mármore Carrara famoso no 
mundo. 
 
Contando com a importante contribuição para o desenvolvimento de São Paulo, sendo que o 
nosso primeiro arranha céu foi construído e levou o nome de "Edifício Martinelli", como 
homenagem ao Lucchesi Sr. Martinelli. 
 
Nesse sentido, o intercâmbio com essa importante cidade italiana no que se refere à 
preservação do patrimônio histórico e cultural poderá assumir especial relevância. Pelos 
motivos acima expostos esperamos a aprovação dos Nobres Pares à esta propositura. 


