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Ficha Didáctica O PAZO-MUSEO DE CASTRELOS*
*Visita que se pode combinar coa dos Xardíns Históricos

DESTINATARIOS DA VISITA
5º e 6º de Ed. Primaria
E.S.O.
OBXECTIVOS
• Coñecer e valorar a nosa historia.
• Identificar e recoñecer o patrimonio histórico da cidade.
• Coñecer aspectos fundamentais da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
• Facilitar a comprensión da historia de Vigo mediante o contacto co lugar.
• Desenvolver a curiosidade por coñecer aspectos do noso pasado, valorando a importancia que ten o patrimonio para o coñecemento e estudo das orixes da nosa cidade.
• Traballar sobre a linguaxe apropiada para entender e expresarse á hora de falar da
historia e natureza, introducindo vocabulario básico (pazo, museo, Mos e Valladares,
doazón, marqués de Alcedo, BIC...)
• Valorar a importancia dos sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina
e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
http://www.museodevigo.org/pazo_gal.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Qui%C3%B1ones_de_Le%C3%B3n
http://www.turgalicia.es/pazos-en-galicia?langId=es_ES
https://www.youtube.com/watch?v=uD3zis9KXQ4

DESCRICIÓN DO ESPAZO
O pazo Quiñones de León, coñecido comunmente como pazo de Castrelos por atoparse dentro
do parque desa parroquia, é unha construción que se remonta ao século XVI e que hoxe é Museo da Cidade trala doazón en 1924 polo seu último propietario, Fernando Quiñones de León
y Francisco Martín, marqués de Alcedo. En 1991 todo o conxunto de Castrelos, pazo, parque
e xardíns foron declarados BIC, Ben de Interese Cultural de Galicia.

Sabedes que é un BIC?
Os Bens de Interese Cultural (BIC) son aqueles bens mobles, inmobles e inmateriais máis sobranceiros do patrimonio cultural de Galicia declarados mediante decreto da Xunta de Galicia,
segundo marca a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia aprobada polo parlamento de Galicia
en 1995.

GUIÓN DA VISITA
Definición do termo pazo
Etimoloxicamente, a palabra pazo deriva do substantivo latino Palatium que deu como formas
intermedias as voces palatio y Paaço, vocablos vixentes nas linguas romances do medievo
para designar a casa con terreo dunha familia nobre.
Coa palabra pazo designase xenericamente á casa galega onde vivía a fidalguía edificada no
campo, construída cunhas proporcións e trazos suntuarios diferentes e superiores ás vivendas
da contorna.

Por estas características, tradicionalmente identificámolos como a residencia da gran nobreza
galega, mais como estes non vivían en Galicia, senón na Corte en Madrid, o pazo foi a morada característica da pequena fidalguía, que durante os séculos XVII e XVIII se enriqueceron
pola práctica xeneralizada de contratos forais sobre as terras propiedade da nobreza e igrexa,
investindo os beneficios en bens suntuarios como os pazos, símbolo por excelencia do seu
ascenso social.

Actividade
Bens suntuarios. Analiza este termo nun dicionario e internet e busca exemplos
destes bens na actualidade (urbanizacións de luxo, iates, deportivos,…). Para isto
podes establecer un paralelismo entre a fidalguía e a nobreza coas persoas que
hoxe poden ter similar status.

O PAZO DE CASTRELOS
O pazo é un edificio de 731 m2, excluíndo os edificios anexos, formado por tres plantas distribuídas en grandes salas e habitacións, todas con luz directa. Na súa entrada conta cun xardín
de acceso, o Patio de Honra, e na súa parte posterior, cun espléndido xardín francés, un xardín
de roseiras no seu nivel superior e un xardín inglés no seu nivel inferior.

A capela do pazo sitúase anexa á fachada, no lado dereito, fronte ao patio de honra, formando
ángulo recto coa casa.
Todo o conxunto atópase dentro do recinto do Parque de Castrelos, cunha superficie que rolda
as vinte hectáreas, e que contén no seu interior un auditorio construído en 1954 do mesmo
xeito que os teatros grecorromanos,  aproveitando a pendente natural dunha ladeira.
As súas orixes: a torre de Lavandeira
A orixe da arquitectura pacega está nos antigos castelos e fortalezas medievais que a finais
do século XVI perden esta función militar e son abandonados. Os seus donos trasladanse  a
novas vivendas, os pazos, construcións con máis comodidades e máis modernas, que en moitos casos conservan vestixios de carácter militar para poñer de manifesto a nobre orixe dos
moradores.
Ás veces, os pazos péganse a torres e fortalezas, e outras constrúense de novo noutro lugar.
No caso do pazo de Castrelos, existiu unha antiga torre denominada de Lavandeira, pertencente a familia Tavarés, que se derrubou, construíndose sobre ela un edificio de nova planta sen
ningunha relación coa antiga torre.

A construción do novo pazo
O novo edificio comeza a construírse entre os anos 1665 e 1670. Fixádevos nos escudos que
ornamentan a fachada principal. O que está sobre a porta di así : MANDOLE MVDAR DE
SU SOLAR ANTIGVO EN ESTE D. BENITO TAVARES SV DVEÑO PARA MAIOR CONVENIENCIA , AÑO MDCLXX.
Cando os donos do pazo deciden facer o novo edificio, collen como inspiración un que está
moi preto, construído en 1638 formado por dúas torres unidas por un corpo central. Sabedes
de que pazo estamos a falar e onde se atopa? O pazo de Santhomé, situado na parroquia de
Freixeiro, moi preto do centro comercial Gran Vía, tamén coñecido como pazo da Pastora.

Actividade
Sobre un mapa das parroquias de Vigo, debes atopar e situar a parroquia de Castrelos e nela a finca no que se sitúan o Parque e o Pazo.

O pazo no século XIX
A finais do século XIX, o edificio vai a sufrir unha intensa obra de ampliación, reforma e
axardinamento que darán ao pazo os aspecto co que chegou ata os nosos días.
As obras foron realizadas polo marqués de Alcedo, futuro donante do Pazo, e o seu fillo, Fernando Quiñones de León.
O Marqués de Alcedo casou en 1883 coa herdeira do pazo, María de los Milagros Elduayen, a
muller que lle da nome popular ao espazo “A finca da Marquesa”. Ela era a filla de José García Barbón, un dos persoeiros máis ilustres de Vigo.
Iniciaronse  a partir desa data unha serie de reformas no edificio:
•

Engadiron unha sobrecornisa: un entabramento decorado cun encadeado e escudos nobiliarios rematados con almenas para ocultar a terceira planta, que si se pode ver na fachada
posterior.

•

Levantaron un segundo corpo ao edificio e sobre este a terceira planta destinada a dormitorios.

•

Ampliaron o edificio no seu lado esquerdo coa construción dunha capela e unha á de servizos de dúas plantas.

•

Levantaron  as garitas artísticas e almenado á dereita do xardín.

O seu fillo e herdeiro, Fernando Quiñones de León y Elduayen, é responsable da reforma
interior do pazo, de forte influencia inglesa. Agregado á Embaixada Española en Gran Bretaña, casou coa Mariana de Wythe y Helberg, falecendo prematuramente en 1918 sen sucesión,
polo que a propiedade do pazo retornou ao seu pai.
En que credes que se nota a influencia inglesa? Tanto a ordenación do recibidor como a
escaleira en madeira con dous accesos e tres arcos, teñen aspecto de “english country house”,
que lle da ao pazo unha  monumentalidade e suntuosidade no acceso, pouco común no patrimonio pacego.

As pechaduras e o sistema de electrificación do pazo tamén son de fabricación inglesa, e a
porta de acceso de carballo tamén é desta época. O mesmo sucede co xardín inglés e coa cancha de tenis do fondo.

Actividade
Recrea o pazo antes das reformas do Marqués de Alcedo e do seu fillo. Sería igual
de confortable? Como se quentarían as habitacións? Serían iguais os mobles galegos que os ingleses?

A doazón do pazo. O primeiro museo de Vigo
En 1924, o marqués de Alcedo, morto o seu fillo e herdeiro, Fernando Quiñones de León,
decide doar o pazo á cidade de Vigo, converténdose no primeiro museo da cidade, que abre ao
público en 1937.
Dende 1924 ata 1937 pasaron moitos anos. A explicación é que cando se fixo a doazón vivía
a muller de Fernando, Marina de Whyte, que tiña o usufruto do pazo ata a súa morte. En 1934
o concello mércalle o usufruto á viúva para abrir o futuro museo en 1936. Mais, o inicio da
Guerra Civil Española, retrasou a inauguración ata o 22 de xullo de 1937.
Excepto pequenas obras de mantemento no edificio, o Concello non fai a súa primeira gran
intervención no edificio ata 1955, tralo descubrimento das famosa estelas romanas no Areal,
convertendo a planta baixa do edificio de servizos na actual sala de Arqueoloxía.
En 1964 e 1986 amplíase e reformase o edificio para gañar máis de salas de exposición e mellorar os accesos para o público. A última gran obra do edificio como museo foi a realizada no
ano 2000 na segunda planta da sala de arqueoloxía e antigas caballerizas.
Se vos fixades na decoración interior do pazo, deixando de lado as pinturas e os obxectos
procedentes do legado de Policarpo Sanz, tedes que saber que mesas, cadeiras, armarios,
armaduras, lámpadas..., non son as orixinais do pazo. A razón é que cando Mariana de Whyte
vendeu o usufruto, baleirou  o edificio do seu mobiliario orixinal e o Concello tivo que mercar
novo mobiliario para redecoralo e recuperar o seu vello esplendor xa que durante unha época,
ata a chegada da democracia, foi residencia de personalidades que visitaban Vigo: Eva Perón
en 1947, Juan Carlos I en 1958, ou a muller de Franco, Carmen Polo en 1966.

