
Te
xt

o 
de

 X
os

é 
M

. S
ou

to
, X

eó
gr

af
o 

e 
pr

of
es

or
 d

a 
U

ni
ve

rs
ita

t d
e 

Va
lè

nc
ia

Cando un chega a Vigo por aire, terra ou mar sinte un arrecendo 
mariño que asolaga os outros sentidos, sobre todo se temos un 
día de brétema. A ría de Vigo determina a expansión da cidade. Un 
crecemento un tanto equivocado por mor das presións dos poderes 
económicos concretos: primeiro foi a expansión portuaria cara ao 
Areal e logo o impedimento dun planeamento organizado con ideais, 
como os de Antonio Palacios.

Estos erros do pasado condicionan o caos do presente. A falta de 
coidado dos recursos mariños esgotou a sardiña xa na altura do inicio 
do século XX. A ausencia dunha política agraria para o minifundio 
incidiu na falta de integración do medio periurbano na expansión 
inmobiliaria de Vigo.

Pero Vigo é o dinamismo da área metropolitana e da expansión polos 
mares atlánticos da pesca nos grandes caladoiros. Hai moitos Vigos 
descoñecidos, os que nos levan ata as terras agrarias do Fragoso, as 
construcións navais da costa, os parques forestais que orlan a cidade 
e permiten un parque fluvial xunto ao Lagares.

Moitas veces tense falado de Vigo como federación de aldeas. O que 
se pode apreciar sobre o municipio é unha morea de lugares que 
representan unha estrutura tradicional do hábitat galego, aínda que 
se agravase a dispersión nos últimos decenios, como sucedeu en 
toda a área metropolitana. Os cultivos de millo, patacas e legumes 
mostran que foi a paisaxe tradicional do policultivo de subsistencia, 
que actualmente ten pouco interese económico e ecolóxico.

Este dispersión de células do hábitat e incluso de vivendas illadas, 
antano agropecuarias e hoxe chalés con horta e xardín familiar, é 
consecuencia dunha estratexia do poboamento recente, pero tamén 
das posibilidades que ofrece unha terra abondosa en auga, cunha 
oscilación térmica pouco acusada e con pendentes suaves nas ladeiras 
dos vales.

A vida de Vigo latexa nos corazóns do microtoponimia: O Calvario, 
Bichita, O Rocío, As Roteas, O Caramuxo... Nomes con moita historia 
que se recupera coa axuda das persoas que aínda tiveron tempo de 
camiñar polas rúas da cidade e polas corredoiras das parroquias que 
compoñen este lugar que lle chamamos Vigo.

E Vigo tamén existe nos símbolos de proxección internacional: nas 
augas da Ría e na abundancia de augas dos ríos e regatos do Val do 
Fragoso, nas pedras do castelo do Castro, nas igrexas medievais de 
Bembrive, Castrelos e Coruxo, no clima de matiz mediterráneo no 
conxunto oceánico simbolizado na oliveira do escudo da cidade. Signos 
dun pasado que se dinamiza na área metropolitana e na eurorrexión 
de Galicia co Norte de Portugal.C
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Porto de ViGo. Vista desde o monte do castro cara a bouzas.

ViGo e a súa ría. Vista desde o camPus

Porto de ViGo e centro urbano. Vista desde o monte do castro cara ao areal e teis.

Vigo é a cidade máis industrial de Galicia, o primeiro porto pesqueiro de España e a súa área de influencia 
abrangue o conxunto da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Destacan as actividades ligadas ao 
mar: tráfico comercial de mercadorías e pasaxeiros, estaleiros, conserveiras. As principais industrias 
localízanse na zona Franca creada nos anos 1940 para potenciar a industria e o tráfico portuario. 

Auditorio LonxA de ALturAestALeirosBArrio de CoiA
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As illas Cíes foron separadas do continente 
por un movemento tectónico. Pechan a ría 
polo oeste e forman parte do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas de Galicia, cunha gran 
biodiversidade terrestre e mariña.

A ría de Vigo ten unha forma alongada e 
estreita. As súas marxes presentan un relevo 
aplanado que se vai facendo máis escarpado 
segundo nos achegamos a Rande. 
na ribeira desta ría, desenvolveuse a cidade 
máis poboada e a rexión urbana máis extensa 
de Galicia.

A Península do Morrazo pecha a ría de Vigo 
polo norte. É unha antiga superficie de erosión 
elevada durante a Era Terciaria. 
Desde a abertura da ponte de Rande en 1981, 
esa marxe da ría comezouse a urbanizar tamén 
intensamente, cun enorme crecemento dos 
concellos de Cangas e Moaña.

O polígono de Coia, realizado polo Ministerio 
de Obras Públicas, acolleu traballadores do 
sector automobilístico e naval e foi o centro das 
movilizacións durante a reconversión dos anos 1980.

A vila de Vigo configúrase no s. XVI arredor do Berbés, entre o Monte do Castro e o mar. Na actualidade 
o Berbés é unha zona de alto valor patrimonial e paisaxístico, en proceso de rexeneración urbana. Os 
continuos recheos foron afastando o mar da cidade por mor da demanda crecente de espazos para as 
actividades portuarias.

unha cidade central, densa, continua e compacta, 
consolidada ao longo do tempo como centro 
de negocios e servizos. O Monte do Castro é o 
único espazo verde nesta zona, preservado polo 
histórico uso militar do seu castelo.

Os barrios periféricos que  rodean a cidade 
central, froito da anexión doutros concellos 
como Bouzas (1905) e lavadores (1941). A forma 
urbana máis característica é a o do polígono 
de vivendas, como en Coia ou San Paio de 
navia, de bloques illados en altura. Son barrios 
fundamentalmente residenciais, aínda que 
tamén hai zonas industriais como a Zona Franca.

na paisaxe urbana de Vigo podemos distinguir 
tres grandes ámbitos:

unha área periurbana na que dominan as casas 
illadas unifamiliares, en xeral en parcelas de seu 
nas que tamén atopamos hortas e xardíns, e zonas 
industriais dispersas. Esta área bordea os barrios 
de crecemento continuo do centro de Vigo e 
esténdese polos concellos veciños de Mos, nigrán, 
Gondomar, Baiona, etc.

illas cíes. Vista desde a illa norte barrio de coiao berbés. inicios do s. xx.  zona Franca e terminal de transbordadores

A cidade de Vigo está limitada polo sur por unha extensa zona forestal na Serra do Galiñeiro, cuberta de piñeirais e mato.

As Illas Cíes son tres: a do Sur, a do Faro e a do Norte, 
estas últimas unidas entre si polo Areal de Rodas, 
praia que está recoñecida internacionalmente.

o berbés. 2015.  

Trasladámonos a primeiros de agosto. Alugamos un piso grande e 
soleado, que estaba situado nunha das rúas céntricas, preto da praza 
do Concello. Por ter, incluso tiña un pequeno cuarto interior, idóneo 
para que miña nai instalase nel o seu laboratorio de fotografía. Desde 
os cuartos de atrás, a panorámica era inesquecible: víase todo o barrio 
vello, coas casas de pescadores e as rúas estreitas que baixaban ata o 
peirao onde atracaban os barcos; máis alá, ocupábao todo a inmensidade 
do Atlántico, estendéndose ata xuntarse co ceo no horizonte. 

O meu cuarto era un dos que daban a esta parte de atrás. Deberon de ser 
moitas as horas que pasei apampado fronte ós cristais, contemplando 
o que para min era un espectáculo novo e fascinante. Primeiro estaba 
o mar, que nunca tivera tan preto, e o rito obsesivo das ondas batendo 
contra os cons alí onde a costa se facía máis escarpada. E logo estaban 
tamén as terras da beiramar; nas máis próximas había casas e leiras 
cultivadas, pero, conforme se afastaban da vila, o que se vía era unha 

lOS lunES Al SOl 
Dirección: Fernando león de Aranoa 
Produción: Elías Querejeta, J. Robles, Mediapro
Ano: 2002

Os seis protagonistas son traballadores dun 
estaleiro que é vendido e son despedidos xunto 
a outros 200 compañeiros. Estes reúnense a 
diario no bar para matar o tempo e falar da 
situación de cada un deles. Santa intenta manter 
unha posición crítica e de incorformidade 
social. José vive con vergoña a sensación de 
depender da súa muller. Lino oculta a súa idade 
para poder atopar emprego. Amador é a imaxe 

de home derrotado que deixou de loitar.  Viven nunha cidade costeira que 
deu as costas ao campo e medrou de xeito esaxerado grazas ao éxodo 
rural, ás novas construcións e ao sector industrial.
O filme inspírase nos anos da reconversión industrial e está rodado en 
Vigo, concretamente na ría, no porto e no barrio do Berbés.

sucesión de prados e pequenas extensións boscosas que se prolongaba 
ata onde alcanzaba a vista. 

Supoño que foi ó pouco de instalarnos cando reparei por primeira vez 
na torre do faro. Eu daquela non sabía o que era, nin moito menos o 
que me ocorrería nela; pero resultaba imposible non fixarse naquela 
construción que se alzaba, recortándose contra o ceo, sobre un pequeno 
outeiro que sobresaía entre o verde escuro das árbores. 

Tratábase dunha torre circular, parcialmente derruída, con traza de 
levar moitos anos abandonada. Aínda que o que máis me fascinaba eran 
os corvos que revoaban permanentemente por riba daquelas pedras, 
entre as cales debían ter os seus niños. 

AS SOMBRAS DO FARO. (Historias para calquera lugar) 
Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais. 2001. ISBN 84-8302-626-0

PORTO DE VIGO. Óleo sobre lenzo (144x100)
Ángel Sevillano Estremera (Vigo 1942 - 1994)

ATARDECER En SAMIl. Óleo sobre lenzo (61x80)
Manuel Abelenda y zapata García (A Coruña 1889 - 1957)
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Vigo

Punto de Vista da Panorámica central

©daVid álVarez (Flickr) ©arquiVo Faro de ViGo

4.600  Millóns de Anos 552  Millóns de Anos
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SILÚRICO DEVÓNICO
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CARBONÍFERO PÉRMICO
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ARCAICA  (PRECÁMBRICA)

https://youtu.be/VIkxyC5-a0Q
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-11-Vigo.pdf.zip

