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Agarimo e historia

A cidade desenvolve novos proxectos e tamén novos 
símbolos. O que foi o auténtico photocall de Pontevedra 
durante décadas, hoxe actualízase e convírtese nun 
recuncho para o paseo relaxado e o lecer. 

Un antigo estanque restaurado con agarimo e 
recuperando a esencia coa que foi creado: dotar ao 
parque de frescor e variedade, cando ás persoas lles 
resultaba algo difícil desprazarse fóra da cidade.

Hoxe todos podemos achegarnos con facilidade a 
calquera dos numerosos parques fl uviais e naturais, 
onde a fauna se desenvolve en harmonía co medio. 
Ademáis, a sensibilidade contemporánea a respeito 
dos animais aconsellou non criar patos vivos nun 
espazo artifi cial e pouco apto para a vida salvaxe. 

Restaurar con agarimo un lugar tan fermoso coma 
este xardín histórico foi un traballo moi agradable 
e interesantes, algo ao que contribúe a intervención 
artística realizada no pombal por ....

Quero agradecer a espléndida iniciativa da 
xornalista Meli Fandiño, ao propoñernos realizar 
unha exposición coas fotos que os pontevedreses e 
pontevedresas quixeran achegar para reinaugurar 
este recuncho das Palmeiras. Fóron ducias de persoas 
as que responderon á súa chamada ás que tamén 
agradecemos a súa participación.

Como tamén aos equipos técnicos que realizaron a 
obra e aos xardineiros que cada día se esforzan en que 
o parque luza o mellor aspecto.

Miguel Anxo Fernández Lores   
Alcalde de Pontevedra

Textos históricos Enrique Sotelo. Arquivo Municipal de Pontevedra. Fotos AMPO, Emi Ramírez, Guillermo González, Daniel Cuéllar. Pontevedra, 2017



Este lugar hai 800 anos...

As primeiras referencias históricas teñen 
relación co convento de San Domingos, 
que se traslada a este lugar desde As 
Corvaceiras. 

Entón chamábase Campo da Verdade e 
ocupaba unha zona moito maior: alameda, 
Gran Vía, xardíns de Vincenti, estrada de 
Marín e As Corvaceiras.

Por que se chamaba Campo da Verdade? 
Neste lugar executábase aos reos en 
virtude das sentenzas xudiciais. Despois 
chamouse Campo das Rodas porque alí 
traballaban os cordeleiros coas súas rodas, 
polo que pagaban un cativo canon ao 
convento dominico. 

Chamábano tamén Campo de San 
Domingos, tanto polo convento como pola 
porta de entrada ao recinto murado (Porta 
da Vila), polo que saía o camiño á capela 
de San Roque e ás Corvaceiras.

Hai 700...

Xa se predicaba aquí o sermón do 
Domingo de Ramos, ao parecer con 
grande concorrencia de fieis e ao campo 
raso. 

Este acto tería un carácter semioficial, pois 
os dominicos concertaban co Concello 
e cos veciños para que no sucesivo se 
predicase sempre neste lugar, segundo acta 
do notario Alfonso Eáns. 

Ademais, sabemos que unha parte do 
campo se dedicaba ao cultivo da vide; nun 
testamento de Teresa Eáns, de 1361, suliña 
que hipoteca a súa viña do “Campo da 
Verdade”.





Hai 500 anos...

Este campo de San Domingos 
iría a menos. A finais do século 
XVI ábrense novas rúas (Nova 
de Arriba e de Abaixo), no século 
seguinte edifícase o cuartel da 
Maestranza (hoxe facultade de 
Belas Artes) con motivo da guerra 
con Portugal. Todo a costa do 
Campo.

Hai 400...

Parece que houbo problemas, ao longo do tempo, 
entre os dominicos e o Concello por mor da 
propiedade de parte do predio. 

O xesuíta Hermenegildo Amoedo Carballo, no seu 
sentido Canto a Pontevedra (1787), sinala que fóra 
de muros hai dous grandes campos: San Domingos 
que é máis longo e San Xosé máis pequeno,  
percorridos por ringleiras de árbores para o paseo 
e dotados de cómodos asentos para os que queiran 
descansar, tomar o sol ou o fresco.

Situada detrás da capela maior da igrexa 
conventual había unha viña, aforada polos frades, 
á que a finais do XVIII segregóuselle unha parte 
para reformar o camiño á Peregrina. Agroman 
novas rúas como A Palla, que englobaba a actual 
Sapos, e que a apertura do paseo de Colón dividiu 
en dúas. 

Unha curiosidade: o Concello non permitía a 
construción de balcóns e soportais, nese momento, 
entre a porta de Trabancas e o “camiño que vai ao 
País do Morrazo”, hoxe rúa Rosalía de Castro.

Plano do Servizo Xeográ�co 
do Exército. 1912



Plano de Pontevedra. 
Francisco Coello. 1856
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Século XIX

En 1845, deciden arranxar o 
convento, cedido ao Concello 
por Real Orde uns anos antes, 
e este merca parte da finca 
dominica para instalar a Garda 
Civil. Así modernízase a 
alameda, construíndo un muro 
e cerca con asentos, proxecto 
do arquitecto municipal José B. 
García Limeses.

A mediados do XIX, debido 
ás reformas emprendidas 
pola burguesía liberal (leis 
desamortizadoras, exclaustración 
de ordes relixiosas, reformas 
administrativa e fiscal), vaise dar 
unha transformación no plano 
da cidade. As antigas cidades, 
cun forte carácter señorial, 
mantiñan un cinto murado e 
pasan a converterse en cidades 
abertas.

Adeus á muralla

Comeza no ano 1852, o que producirá un enlace con 
novas zonas extramuros.Sitúan  a nova cadea no campo 
de San Xosé. Comezan as obras para celebrar aquí a 
feira. En 1852 a concesión real dunha feira de tres días de 
duración, ao que se une a propagación do cólera na vila, 
fai que o Gobernador ordene expeditivamente o traslado 
do mercado e a feira no ano 1854.

Isto trae como consecuencia a remodelación desta 
zona: arránxase o camiño a Marín, dende San Xosé 
ao pontón dos Palamios, para facer o eixo entre San 
Xosé e San Domingos (hoxe rúa Marqués de Riestra), e 
cédense terreos a diversos particulares para erguer as súas 
vivendas. Así váiselle comendo terreo á feira. 

Levántase a casa escola (hoxe subdelegación de Defensa) 
con proxecto de Alejandro Rodríguez Sesmero, e cédese 
un predio á Deputación para que edifique o novo pazo 
provincial, ao que se une a instalación do Teatro-Circo. 

Cédense tamén terreos para a estación do tranvía a Marín 
preto da capela de San Xosé. Ante o desexo de albergar 
unha Escola de Artes e Oficios, o Concello mercará 
terreos a particulares para  antedito fin, inaugurándose en 
1899 no último treito de Montero Ríos.
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Plano de Pontevedra. Arquivo Municipal de Pontevedra. 1901

Villa Pilar. 1914



O tren

O ferrocarril chegará en 1884 desde Redondela, coa 
idea de continualo cara a Carril e Santiago, algo que 
transforma de novo a zona. 

Constrúese un muro de separación co campo de San 
Xosé que provocará a apertura da rúa Raíña Vitoria 
Uxía, así como a de Echegaray (estrada ao Grove) e 
o paseo de Colón, que ocasionan a construción de 
dúas novas pontes sobre o Lérez: a da Barca e a do 
ferrocarril.

Faise necesario urbanizar a Gran Vía de Montero 
Ríos, co que se derruba  parte do convento de 
San Domingos, que  desaparece case todo pola 
construción do instituto, inaugurado en 1927.

A feira

A feira quedara constrinxida, polo que 
o Concello decide trasladala á actual 
praza de Barcelos, que se inaugura 
en 1899. A parti de entón comeza 
a axardinarse o espazo que hoxe 
coñecemos como As Palmeiras.

 Como anécdota podemos salientar 
que uns anos antes, cedéranse a 
Mauro Vellón sete árbores do campo 
de San Xosé para a construción nas 
Corvaceiras dunha goleta á holandesa 
que se chamaría Los Nodales.

Máis tarde derruban o Teatro-Circo, 
constrúen un pilón, e as esculturas 
dedicadas a Eduardo Vincenti e Valle 
Inclán;a deste último, nun episodio 
vergoñento, trasladouse máis adiante á 
Pobra do Caramiñal.
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1920



O século XX

En 1949 amplíanse os Xardíns de Vincenti como 
parque infantil, cun valado de madeira en todo o 
contorno, novos bancos de madeira, un pequeno 
estanque e dous pombais, no que investiron  
37.534,44 pesetas. 

En outubro dese ano aproban ampliar o 
estanque, para que este arrodee unha árbore 
contigua, que quedaría convertida en illa. Tamén 
se constrúe unha caseta de ladrillo vermello, para 
abeiro dos patos ou outras aves que no seu día se 
destinen; e amplían os pombais para que acollan 
o maior número de pombas.

En xaneiro de 1950 restauran o tobogán e 
columpios do parque infantil, en vista do 
avanzado das obras de acondicionamento 
do estanque. Cara a agosto de 1950 debeu 
inaugurarse o estanque, xa que en xullo 
agradécese a Leandro del Río Carnota a doazón 
de dous patos para o estanque, e en agosto un 
concelleiro inquire sobre a liquidación das obras 
do parque. En setembro, o Concello paga 700 
pesetas a Joaquín Cabezudo por 13 patos.

Onte mesmo

A Deputación arranxa en 1949 os 
xardíns de Colón para instalar a estatua 
do Almirante proveniente do pazo de 
Lourizán.

Leváronse a cabo diversas obras de 
restauración e reacondicionamento 
do estanque. Destacan a significativa 
restauración feita no ano 1958; a realizada 
entre 1984 e 1985, co proxecto do 
arquitecto municipal J. M. Padín; e tamén 
a remodelación en profundidade das 
palmeiras no ano 2000, cando se fixeron 
obras de arranxo dos xardíns.

As palmeiras, zona de traballo, xogo e 
lecer de tantas xeracións, é hoxe en día un 
lugar de encontro da cidadanía. 

Unha avenida de palmeiras que hoxe 
teñen continuidade na recuperada avenida 
de Gutiérrez Mellado, que conecta o 
xardín co centro histórico seguindo a 
aliñación pareada desta especie tan 
aprezada no noso país.
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1. Abeto Bermello (Picea abies)
2. Acivro (Llex aquifolium)

3. Alcanfor (Cinamomun camphora
4. Aralia, Fatsia (Fatsia japonica)

5. Araucaria ou piñeiro de pisos (Araucaria Heterophilla)
6. Araucaria do Brasil (Araucaria angustifolia)

7. Butia  (Butia capitata)
8. Camelia (Camelia Japónica)

9. Casuarina ou Piñeiro de Australia (Casuarina cunninghamiana)
10. Cedro de California (Calocedrus decurrens)

11. Cedro do Atlas (Cedrus atlantica)
12. Cedro do Himalaia (Cedrus Deodara)

13. Ceibo (Erythrina ca�ra)
14. Cica (Cycas revoluta)

15. Chanaeropo (Trachycarpus fortunei)
16. Chorisia (Chorisia Speciosa)

17. Drácena ou cordiline (Cordyline australis)
18. Elaeagnus Ebbinguei

19. Euonimus (Euonymus japonicus)
20. Euonimus (Euonymus europeaus)

21. Falso acivro ou acivro chinés (Osmanthus heterophillus)
22. Falso teixo xaponés (Cephalotaxus harringtonia)

23. Gardenia (Gardenia jasminoides)
23b. Hibisco (Hibiscus syriacus)

24. Laranxeira mexicana (Choisia ternata)
25. Laranxeiro de Po (Citrus Aurantium)

26. Loendro (Nerium oleander)
27. Magnolio (Magnolia Grandi�ora)

28. Magnolia estrelada (Magnolia stellata)
29. Magnolia Chinesa (Magnolia Soulangiana)

30. Nandina (Nandina domestica)
31. Olmo (Ulmus glabra)

32. Palmeira das Canarias (Phoenix Canariensis)
33. Pitósporo da China (Pittosporum tobira)

34. Pitósporo ondeado (Pittosporum undulatum)
35. Photinia (Photinia Fraseri)

36. Pradairo de América (Acer negundo)
37. Pradairo Palmado (Acer palmatum)

38. Ra�olepis (Rhaphiolepis umbellata)
39. Rododendro (Rhododendron 

arboreum)
40. Rododendro arboreo 

(Rhododendron arboreum)
41. Sófora ou acacia do Xapón 

(Sophora japonica)
42. Teixo irlandés (Taxus 

baccata)
43. Tilleira (Tilla platyphyllos)

44. Xunípero (Juniperus sabina)
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A riqueza botánica do parque



As fotos familiares

Cando aínda non existían as cámaras de peto, 
os móbiles nen o costume dos selfies, moitas 
xeracións de pontevedreses fixeron aquí os 
seus primeiros retratos de lecer, pois era un 
acontecemento infantil de primeira magnitude 
posar no estanque, unha novidade nos anos 40, 
50 e 60.

Coa chegada das cámaras persoais, veciños e 
veciñas comezaron a perder interés neste tipo de 
retraros, que se gardan como lembranza dunha 
época na intimidade de moitísimos fogares.

Ao prantexarse a restauración do estanque e os 
seus arredores, a popular xornalista Meli Fandiño 
tivo a idea de realizar unha exposición destes 
retratos, para o que se fixo un chamamento 
público ao que acodiron centos de persoas. 

As súas aportacións recóllense nunha exposición 
que estará no parque durante o verán de 2017.





“Eterno retorno”

O mural do pombal das Palmeiras foi realizado pola 
empresa especializada Cestola na Cachola, que recreou 
o Eterno retorno.

Aproveitando a forma circular do pombal, crearon 
unha histórica cíclica. Na parte superior amósase a 
secuencia dunha eclipse dividida en fotogramas.

Na parte intermedia, unha muller cos ollos vendados 
lanza frechas tratando de darlle á mazá que está sobre 
a súa cabeza, mais ao percorrer o muro as frechas 
voltan pola súas costas. Na parte posterior outra muller 
cun escudo trata de protexer a ambas das frechas; e no 
entanto, unha gran serpe percorre a escena ata morder 
a súa propia cola, envolvéndoas con ela.

Na parte inferior amósase un río circular que representa 
o río Lérez repleto de vexetación.

O edificio ten agora un uso moi diferente ao orixinal 
xa que serve para gardar ferramentas de traballo do 
departamento de Xardíns. 
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