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Ficha Didáctica
CASTRO DE VIGO: PAISAXE E URBANISMO
DESTINATARIOS DA VISITA
5º e 6º de Ed. Primaria
1º e 2º de E.S.O.
OBXECTIVOS
• Observar a paisaxe que nos rodea entendéndoa como resultado da acción conxunta dos
fenómenos naturais e a intervención humana.
• Interpretar a paisaxe da  contorna, identificando os seus trazos característicos e relacionando elementos físicos, recursos e formas de asentamento rurais ou urbanas.
• Analizar o crecemento da área urbana de Vigo en relación ao despegue industrial  e
económico vinculado ao porto e á industria do automóbil.

PREPARAMOS A VISITA
http://hoxe.vigo.org/movemonos/urbanismo_cartograf.php?lang=gal
http://urbanismoenred.vigo.org:8080/Visor/

DESCRICIÓN DO ESPAZO
Visitarase o Monte do Castro para desde alí falar de paisaxe e urbanismo. Usaremos os dous  
miradoiros que hai dentro do Castelo, o do Saínte de Coia, que está ao lado do estanque e mira
cara a ría e o do Baluarte do Diamante, no lado oposto da entrada e que mira cara a cidade e
Monte da Guía. Desde cada un deles poderemos observar e analizar co alumnado paisaxes
diferentes.

Baluarte do Diamante
Saínte de Coia

GUIÓN DA VISITA
A que lle chamamos paisaxe? A paisaxe é o aspecto que ten unha parte concreta da superficie
terrestre, que está definido por elementos naturais (xeolóxicos e biolóxicos) e por elementos
humanos. Os elementos naturais máis importantes son o relevo, conxunto de formas do terreo,
a auga e a vexetación. Se o territorio só conta con este tipo de elementos podemos dicir que se
trata dunha paisaxe natural.
A medida que o home actúa sobre un territorio, este vaise desnaturalizando e na paisaxe adquiren protagonismo os factores antrópicos. Falamos así dunha paisaxe cultural ou humanizada, como é o caso de Vigo.
Comezamos a visita no Miradoiro do Saínte do Coia e centrarémonos en catro aspectos que
observamos desde este punto: a Ría de Vigo, as Illas Cíes que pechan a ría, a paisaxe da Península do Morrazo e a franxa costeira de Vigo ocupada case na súa totalidade polo porto.
A Ría
Empezamos reflexionando, que é unha ría? Ten algo que ver cun río? Que sabemos das
súas augas? Hai máis rías en Galicia? Cales?
Ría é unha palabra galega que hoxe está presente na linguaxe xeográfica internacional, e que
de xeito xenérico define aqueles vales dos ríos que foron invadidos polo mar en diferentes
épocas. Fai uns 400 millóns de anos, as dúas beiras de cada ría estarían unidas por un val, co
que se podería ir camiñando ata Cangas sen problema. O que vemos na actualidade produciuno un movemento tectónico, que unido ao desxeo dos glaciares, provocou que estes vales
fosen invadidos polo mar, formándose así as actuais rías galegas.
A de Vigo é a que se sitúa máis ao sur de tódalas rías de Galicia. Tén unha lonxitude de 35
km. dende a súa bocana en Cabo Silleiro ata o seu punto máis profundo en Arcade. A súa anchura máxima é duns 10 km entre Monteferro (Nigrán) e Cabo Home (Cangas), que se estreita no Estreito de Rande onde só hai 700 metros de separación entre as dúas beiras.

O seu acceso desde o mar está protexido polo arquipélago das Illas Cíes.  Dentro da ría atópase outra illa, de menores dimensións, a illa de San Simón.  Todo o que vemos en fronte, na
beira norte, serían Moaña e Cangas, que pertencen á chamada Península do Morrazo.
Dende o punto de vista ambiental, esta ría ten unha gran riqueza biolóxica debido a un fenómeno oceanográfico que se coñece coma afloramento. Este prodúcese normalmente entre
maio e setembro debido aos ventos do norte, que desprazan mar a dentro as augas superficiais
e mornas da ría e substitúense por outras profundas, máis frías e ricas en nutrientes e que permiten un gran desenvolvemento de fitoplancto. Este é o primeiro eslavón da cadea alimenticia
e o que fai que abunden especies que se alimentan directamente del coma moluscos, especialmente mexilóns e ameixas, e crustáceos. Este fenómeno é o que fai que sintamos no verán a
auga da ría tan fría.

As Illas Cíes:
O arquipélago das Illas Cíes xunto coa Illa de Ons que protexe a ría de Pontevedra, a illa de
Sálvora, na ría de Arousa e a Illa de Cortegada tamén no interior da ría de Arousa, forman
desde o ano 2002 o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Trátase dun espazo dunha extraordinaria riqueza medioambiental tanto no que se refire ás especies
mariñas que habitan nos seus fondos como á súa flora e ás máis de 350 especies de vertebrados ou 63 especies de invertebrados protexidos que forman parte do seu ecosistema.
O arquipélago está formado por tres illas: a Illa Sur ou San Martiño, a Illa do medio ou Illa do
Faro e a Illa Norte ou Illa de Monteagudo. Destaca a barreira que forma a praia de Rodas que
actúa de ponte natural entre as dúas últimas.
En canto ao relevo das illas hai que resaltar a diferenza entre a cara oeste, orientada ao océano, onde observamos cantís que se elevan máis de 150 metros, e a cara leste, cara a ría de
Vigo onde destaca a paisaxe de praia e areais.
A presenza das Illas Cies na boca da ría, con altitudes próximas aos 200m, vai ter un papel
destacado fronte ás condicións adversas que o mar presenta en certas épocas do ano. Este
factor confírelle á ría características de refuxio natural para a navegación.
Máis información: http://www.parquenacionalillasatlanticas.com/index.php?lang=gl

A paisaxe da Península do Morrazo
Se observamos enfronte vemos a Península do Morrazo. O primeiro que chama a atención é a
diferenza no relevo entre a zona de Cabo Home e Cangas cunha morfoloxía aplanada fronte a
formas de maiores pendentes camiño de Rande. Atopamos cotas máis altas, coma a do Faro de
Domaio (622 m), ou Coto Redondo/Castiñeiras (536 m).

Distinguimos dúas vilas máis grandes, a da esquerda é Cangas e a da dereita Moaña. É normal
que as costas sexan zonas poboadas, onde se soen asentar vilas e cidades cunha poboación
atraída pola posibilidade de explotación dos recursos mariños e as facilidades de comunicación a través do mar.  Arredor destes núcleos compactos de poboación, podemos observar
unha paisaxe máis rural, con poboación dispersa. Esta imaxe contrasta coa paisaxe costeira
urbana da cidade de Vigo.
Franxa costeira de Vigo. O porto.
Se nos fixamos en toda a franxa costeira de Vigo, podemos darnos conta en primeiro lugar
de que está moi humanizada. O mar foi desde a antigüidade o motor económico da cidade.
Temos constancia de que os romanos xa se asentaban preto da costa para extraer os recursos
que o mar lles ofrecía. Desde o s. XVIII o despegue da industria pesqueira e conserveira en
Vigo fixo que se foran instalando outro tipo de factorías auxiliares e derivadas daquelas, coma
os estaleiros. A cidade de Vigo foi medrando en torno á costa onde se foi asentando a industria, co que foron desaparecendo as praias no centro da cidade. Naquel momento as vías de
comunicación co interior non eran tan boas como as de agora, e fabricar preto do mar aforraba
custes de transportes. A poboación foi medrando a medida que crecía a industria e prosperaba
a cidade.

Analicemos o asentamento da poboación, hai edificios de vivendas pegados ao mar?
Hai espazos reservados ao tempo de lecer da cidadanía preto do mar como praias ou
parques? Observamos os coches en beiramar, cando circulan por esa rúa verán o mar?
Fixádevos no cinto de edificios de rúas como Torrecedeira, Tomás Alonso,… cara onde
miran as fachadas dos edificios? Se construirades esta cidade desde cero usariades a
costa do mesmo xeito?
Seguro que levariades parte da industria a polígonos de interior, intentariades conservar as
praias e manter na medida do posible o os espazos naturais do litoral e o tipo de construcións
de vivendas tradicionais. Para Vigo, a costa sempre foi concibida como lugar de traballo,
como motor económico, e os edificios de vivendas fóronse construíndo coas fachadas mirando
ao interior. A cidade medrou dándolle as costas ao mar. E por iso que observamos que xa non
hai espazos dedicados o lecer da cidadanía.
Analicemos o espazo costeiro. Dicíamos que case toda a franxa está ocupada pola industria, pero, parécevos que se dedican todos os espazos á mesma actividade económica?
Hai o mesmo tipo de industria en todo o porto? Vemos algún espazo no que se dean
servizos á cidadanía?
Podemos dicir que os 9 km de costa que van desde o Museo do Mar ata o monte da Guía están
“divididos” segundo o uso ao que se destinen. Se levamos a vista ata o Museo e  empezamos
a seguir a costa cos ollos o primeiro co que nos atopámonos é coas praias de Alcabre. A seguir
está Bouzas,  vila mariñeira que se anexionou ao Concello de Vigo en 1904. Desde o miradoiro vemos como nese entorno destaca unha gran infraestrutura, o recheo de Bouzas. Trátase
dun espazo artificial duns 800.000 m2, creado polo home gañándolle terreo ao mar.
Está ocupado en parte pola terminal de transbordadores, un espazo especializado no tráfico da
chamada mercancía RO-RO (roll on- roll off), mercancía que se despraza rodando, coma os
coches. Neste lugar por exemplo almacénanse miles de automóbiles do Grupo PSA para a súa

exportación. Nesta zona tamén está a Sede principal do Consorcio da Zona Franca de Vigo e
o peirao de reparacións de buques. Que vos parece este tipo de actuacións? Serán prexudiciais para o medio ambiente? Serán necesarias para o desenvolvemento económico?
Afectaríalles aos veciños que viven en Bouzas? En que sentido?
Se seguimos bordeando a costa coa vista, pasaremos polo porto deportivo de Bouzas e chegaremos á zona de estaleiros de Bouzas e Coia onde se constrúen diferentes tipos de embarcacións. Neste tramo da Avenida de Beiramar atópase aínda algunha fábrica de conservas e
naves con actividades auxiliares ca industria naval.
Tras os estaleiros comeza o Porto pesqueiro, aparecendo en primeiro lugar os peiraos dos
grandes buques conxeladores. En fronte destes, na terra estarían naves industriais con cámaras
frigoríficas, almacéns e talleres para actividades pesqueiras. Moi preto desta zona atopamos
as lonxas, primeiro a de altura e despois a de baixura e grandes peixes. Estes dous edificios
identifícanse perfectamente pola cor azul dos tellados. En fronte das lonxas atopamos outro
recheo, que pertence ao porto pesqueiro.     
Chegado este punto dirixímonos ao segundo miradoiro, o que estaría no Baluarte do Diamante para continuar a análise da franxa costeira e do centro da cidade de Vigo.
Franxa costeira. O porto (continuación)
Desde alí volvemos ver o recheo do porto pesqueiro e diante del vese o resto da zona onde
atraca a flota de baixura. A seguir atopámonos co peirao de pasaxeiros. Desde alí sae un servizo de barcos diario a Cangas e Moaña e o barco para visitar as illas Cíes. Nesa mesma zona
está o peirao de transatlánticos, destinado a día de hoxe ao atraque de cruceiros. Hai que lembrar que xa a principios do s. XX  Vigo ocupaba o primeiro posto en movemento de pasaxeiros da Península, xa que deste mesmo lugar partían grandes transatlánticos con emigrantes de
toda España e Portugal para América. Tras este estaría un área dedicada aos deportes náuticos.  
Se continuamos coa vista cara o Monte da Guía atopámonos co chamado Porto Comercial,
onde se cargan e descargan todo tipo de mercancías para exportación e importación. Na primeira parte vemos que se trata de mercancías máis voluminosas como bloques de granito ou
madeira e ao fondo temos a terminal de contedores de Guixar nas que normalmente vemos
buques cargando mercancías.

Urbanismo no centro da cidade de Vigo
Buscade un adxectivo que describa a parte da cidade que estades a mirar. Hai moitos
espazos verdes no centro da cidade? Todos os edificios teñen a mesma altura? Dá a sensación de ser unha cidade ordenada? A que pode obedecer todo isto? Parécevos que foi
planificada?
Vigo é unha cidade que medrou de xeito rápido, sobre todo durante as últimas décadas, e sen
unha planificación urbanística clara, o que provocou que algunhas zonas parezan caóticas.
Cando falamos de planificar referímonos a organizar racionalmente o espazo de maneira que
os habitantes teñan mellor calidade e condicións de vida, e que estas perduren en xeracións
futuras, preservando o patrimonio natural e o construído e dotando de tódolos servizos que
necesita a comunidade. Para isto é necesario que desde as administracións se faga un estudo
no que se valoren as necesidades da poboación, os recursos existentes, os obxectivos que se
queren acadar e o investimento preciso para acadar estes obxectivos. Por exemplo, saber se
a zona vai ter un crecemento alto de poboación no futuro, como no caso de Navia, fai que se
decida cantos centros de ensino, centros de saúde, parques e zonas verdes,… son necesarios
construír para atender a esta poboación. Unha cidade ben planificada vai atraer máis poboación xa que garante unha óptima calidade de vida aos habitantes.
Desde esta posición podemos fixarnos primeiro no casco vello, cun tipo de edificación con
menos altura e coas rúas máis intricadas e estreitas. Esta parte da cidade estivo amurallada
desde o s. XVII ata mediados do s. XIX e coa caída das murallas abríronse novas vías de comunicación cara a poboacións próximas e outras comunidades. Entorno a estas foise asentando poboación, foi medrando a cidade. Se miramos cara á dereita podemos observar a primeira
zona de ensanche de Vigo, o que hoxe pertencería á zona centro.

A esta parte da cidade podemos chamarlle, desde o punto de vista urbanístico, a cidade compacta, na que as vivendas que abundan son bloques de edificios nos que viven moitas familias.
Trátase dunha zona con grande densidade demográfica. En contraposición, se alzamos a vista
cara Teis, veremos un tipo de urbanismo moi diferente. É unha zona con densidade de poboación máis baixa que se caracteriza pola dispersión de vivendas unifamiliares que conviven
con pequenas naves industriais, almacéns… asentadas sobre un territorio agrario preexistente;
aldeas que estaban separadas do núcleo urbano por espazos baleiros que hoxe en día se van
integrando na cidade. As persoas que viven nestas zonas precisan os mesmos servizos que as
da cidade compacta, abastecemento de auga, rede de saneamento, luz eléctrica, recollida de
lixo,…
Será fácil dar todos estes servizos tendo en conta a forma de asentamento disperso? En
canto ás comunicacións, será fácil construír estradas e rúas en zonas urbanizadas deste
xeito? Esta forma de urbanizar consome moito máis territorio e dificulta a xestión de
servizos básicos.
PROPOSTAS DE ACTIVIDADES DESPOIS DA VISITA:
- Nun plano da zona situade os seguintes puntos: o Monte da Guía, a Estreito de
Rande, o Alto de Domaio, Moaña, Cangas, Cabo Home, Cabo Silleiro, as Illas Cíes,
o Porto Pesqueiro, o recheo de Bouzas, os estaleiros, o peirao de pasaxeiros e o
porto de mercancías.
- Traballade por equipos para construír a cidade ideal. Nun lenzo en branco facede o plano dunha cidade partindo destas premisas: é unha cidade costeira, con
porto pesqueiro e está cruzada por un río. Tedes que situar as vivendas e todos
aqueles servizos precisos para a cidadanía. Unha vez rematado tedes que presentarlle o voso proxecto ao resto da clase explicándolle o porqué da distribución
elixida.

