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Ficha Didáctica
OS XARDÍNS HISTÓRICOS DO PAZO-MUSEO DE
CASTRELOS
DESTINATARIOS DA VISITA
3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria
OBXECTIVOS
• Coñecer e valorar a nosa historia.
• Identificar e recoñecer o patrimonio histórico da cidade.
• 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, xardín francés e inglés,
marqués de Alcedo...)
• Valorar a importancia dos sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina
e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e a súa cultura, apreciando a herdanza cultural.
• Valorar unha das zonas verdes urbanas máis importantes de Vigo.
• Coñecer as funcións e importancia dos parques urbanos.
• Apreciar a riqueza natural dos xardíns dunha forma lúdica e didáctica.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
• http://hoxe.vigo.org/movemonos/np_castrelos.php?lang=cas
• http://www.museodevigo.org/q_jardines_es.php
• http://www.vigoenfotos.com/es/vigo/parquesjardines/castrelos/jardines
• http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=26728&ctre=18

DESCRICIÓN DO ESPAZO
Os xardíns históricos atópanse dentro do parque urbano de Castrelos que lle da nome.  Creados como a parte axardinada do pazo de Quiñones de León, foron declarados en 1955 Xardín
Artístico polo Ministerio de Educación, e en 1991 Ben de Interese Cultural de Galicia xunto
con todo o parque.

GUIÓN DA VISITA
AS ORIXES DOS XARDÍNS
Os xardíns foron consecuencia da construción do antigo pazo de Castrelos, hoxe museo municipal. Toda arquitectura paceña case sempre ten asociado un complexo axardinamento que
dotase a vivenda dun espazo onde os donos puidesen gozar da natureza á porta da súa casa ao
mesmo tempo que lle daba esplendor á edificación.
Cando se construíu o pazo de Castrelos?
Debedes saber que en realidade o pazo chámase Pazo “Quiñones de León” polo seu último
dono, Don Fernando Quiñones de León e Francisco Martín, marqués de Alcedo, que o doou á
cidade en 1924.
A orixe do pazo remontase ao século XVI, ano no que se levanta unha torre defensiva que
será derrubada no século XVII durante a Guerra da Independencia de Portugal. O edificio
reconstrúese en 1670 coa actual estrutura paceña e no século XIX engádese a torre da dereita.

A finais do XIX, o Marqués de Alcedo e o seu fillo, Fernando Quiñones de León, realizan
unha intensa obra de ampliación e reforma e axardinamento que deron ao pazo o seu aspecto
definitivo co que practicamente chegou ata os nosos días.
Actividade
Preto de Castrelos existe unha construción moi parecida: o pazo de Santhome ou
da Pastora. Tedes que saber que Castrelos tomou como modelo este pazo para a
súa construción. Imos dar un paseo ata Santhome despois da visita aos xardíns e
buscade diferenzas e similitudes entre os dous pazos. Para facelo fotografiade o
Pazo de Castrelos e logo comparádeo in situ co da Pastora.
OS XARDÍNS
Os xardíns foron realizados en 1890 ao mesmo tempo que as obras de remodelación xeral do
edificio.
A maior parte do xardín esténdese pola traseira do edificio ao longo de case dúas hectáreas,
conformando un espazo único na cidade con catro partes de estilos diferentes: o chamado
Xardín de Acceso, o Xardín Francés, o Xardín Inglés e o xardín de roseiras.
O Xardín de Acceso recibe ese nome porque se atopa ante a fachada principal do pazo. Parece ser que orixinalmente onde hoxe están as garitas existiu un hórreo onde se gardaba o millo.
Este dato é moi interesante porque tedes que pensar que todo o parque era antes unha grande
horta que a partir do século XIX foi perdendo esta función fronte a ornamental.

O Xardín de roseiras, xunto co xardín francés e inglés, foi trazado na traseira do pazo dun
xeito lineal interrompido por pequenas rotondas. Sabiades que a primeira delas, comezando
dende o pazo, foi un antigo invernadoiro que hoxe en día está desprovisto da súa enorme
cuberta? Observade o muro que a separa do xardín francés. Que vos chama a atención? Os
brasóns. Son escudos de armas que narran mediante imaxes a historia dunha liñaxe familiar.
Os brasóns deste xardín non estaban orixinalmente neste lugar, senón que se foron recollendo
doutros lugares no momento no que o pazo se converteu en Museo Municipal.

O Xardín Francés caracterízase -e de aí o seu nome- por seguir un típico trazado xeométrico
dos xardíns do pais galo, dividido en dous sectores: un complexo trazado de sebes de mirto
que case chegan ao labiríntico, e un trazado moito máis grande pero sinxelo cun eixo lonxitudinal remarcado por un florón central.

O Xardín Inglés atopase nun nivel inferior á fachada do pazo, nun emprazamento sombrío e
húmido que o fai moi especial ao parecer un bosque en vez dun xardín. Cal cres que a razón
para telo feito así? Moitos estudosos cren que a razón tivo que ver con que Mariana Whyte,
muller do Marqués de Alcedo, era inglesa. Esta introduciu o gusto inglés pola xardinería naturalista, que buscaba un carácter máis íntimo e reservado para estes espazos. De feito, tamén é
coñecido polo nome de “Pradaría do té” polo costume británico dos donos de tomalo té neste
xardín.

Deseñado dun xeito moi sinxelo, é unha simple pradaría rectangular rodeada dun sendeiro de
paso, salpicado de exemplares arbóreos cun pequeno estanque no seu centro cun refuxio para
patos e onde se pode observar unha maqueta do pazo realizada a principios do século XX.
Se vos achegades ao fondo dos xardíns, podedes ver unha solaina, unha cancha de tenis da
época na que este deporte se introduciu en Galicia, a principios do s. XX, un pombal e unha
plantación de eucaliptos de 1872. Este dato dos eucaliptos é moi interesante, porque se hoxe
en día é un problema moi grave para o bosque autóctono galego, tedes que pensar que a súa
introdución na nosa terra foi cunha función ornamental e non como aproveitamento madeireiro.

Por todo o xardín do Pazo de Castrelos hai infinidade de plantas ornamentais e exóticas, orixinarias doutros países e que nalgúns casos contan con centos de anos. Aquí tedes as tres referencias das árbores máis senlleiras para que as atopedes e fotografedes: unha camelia de case
200 anos, uns tulipeiros orixinarios de Virxinia e o magnolio máis grande de Galicia.
Camelia
O xénero Camellia agrupa entre 100 e 250 especies orixinarias das
rexións tropicais e subtropicais de Asia sudoriental, China e Xapón.
En Galicia cultivamos sobre todo a variedade camellia japónica
desde o s. XVIII. Nas Rías Baixas, clima e chan son perfectos para
a longa floración desta planta, o que fai que a día de hoxe contemos
con espectaculares xardíns de camelias que son visitados por especialistas de todo o mundo.
Tulipeiro
Árbore ornamental orixinaria de Virxinia que destaca pola forma das
súas follas con catro lóbulos e as flores semellantes as dos tulipáns,
característica que lle dá o seu nome.
Trátase dunha especie familia da Magnolia de crecemento rápido e
que pode alcanzar os 35 metros.
Magnolia
Especie ornamental orixinaria de Estados Unidos. As súas follas de
cor verde escuro son simples e ovaladas alcanzando un tamaño de
ata 20cm de lonxitude.
As súas flores son brancas ou rosadas, grandes e con textura carnosa.

Actividade.
Con lapis e papel tedes que facer un plano do trazado do xardín. Para ter unha
mellor visión do mesmo, podédelo facer co permiso do museo dende as ventás ou
dende a solaina do fondo se vai bo tempo. Con este plano tedes que trazar un xardín ideal para a vosa futura casa tendo en conta todo o que tedes visto e fotografado.

