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Xardíns do Pazo da Marquesa
antes das tarefas de
rehabilitación

O Pazo da Marquesa é un dos edificios de maior valor his-
tórico e artístico de todo o concello de San Sadurniño.
Localízase, no lugar de Outeiro, na parroquia de San
Sadurniño, ó pé da estrada que une Ferrol con Ortigueira e
Viveiro. Asemade fica moi preto da Igrexa do Rosario e o
seu antigo Convento, onde se sitúa a Casa do Concello.

O edificio ten unha planta cuadrangular, cun fermoso
claustro e unha galería acristalada do século XIX, así como
unha torre almeada que presenta os escudos dos Andrade
e dos Castro de Lemos, antigos propietarios destas terras.

Porén, o edificio sufriu modificacións importantes no sécu-
lo XX, cando se converteu en escola e se lle engadiu un
anexo que pouco tiña que ver co pazo orixinal.

A derradeira nobre propietaria do Pazo foi a Duquesa da
Conquista Dona María Natividad de Quindós e Villarroel.
Esta nobre foi madriña do rei Alfonso XIII, e asemade
Grande de España e Marquesa de Palacios, Marquesa de
Gracia Real, Vizcondesa de la Frontera, así como Marquesa
de San Sadurniño.
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O Pazo orixinal contaba cuns coidados xardíns onde os seus propie-
tarios pasaban as horas de lecer. A finais do século XIX, e movidos
pola influencia dos xardíns franceses, os marqueses de San
Sadurniño, que adoitaban acompañar á realeza española polos xar-
díns da Granja de Segovia, dispoñen o contorno do seu pazo para o
seu goce e o dos seus convidados da alta nobreza, entre os que esti-
vo o propio Alfonso XIII.

Con algúns elementos decorativos exóticos e cunha variedade botá-
nica moi diferente á propia do lugar, os xardíns eran unha mostra das
viaxes que os marqueses fixeran por Europa por mor dos seus cargos
políticos (senador por Segovia) e diplomáticos (embaixador na Santa
Sé).

No 1894 solicitan permiso ó Concello para realizar o peche e a reixa
do Pazo e mailos xardíns, se cadra por estar a rentes da estrada a
Ortigueira.

Pero a zona de lecer dos marqueses non abranguía só os xardíns.
Tamén abarcaba grandes extensións no val do río Grande de Xubia,
que servían para dar paseos, facer bailes e xantares campestres ou

mesmo para a caza. Isto era o que se denominaba o “Parque dos
Marqueses”.

Pasada a Ponte da Marquesa, o Parque contaba con outros lugares
coma o “roble” da condesa, “rond-point”, ou os cuarteis da Raña e
dos Pinares, divididos á súa vez en numerosas rúas con nome propio,
como Veiga, Roxiña, María Cristina, Helechos, Oso, Selva, Raposo ou
Musgo, entre outros.

Nos días de verán a terraza do Pazo, cuberta por un toldo de franxas,
constituía, abofé, un fermoso lugar de goce e contemplación dos xar-
díns. Cisnes, ocas ou parrulos compartían os estanques. As fontes
lembraban antigas estadías en Roma, e no fondal situábanse unhas
pistas onde a aristocracia entretíñase xogando ó tenis, asistida por
nenos do lugar.

O Marqués faleceu en 1923, pero tanto os xardíns como o parque
eran preparados igualmente polos guardeses para que á chegada da
Marquesa puidese percorrer as súas propiedades montada en coche
de cabalos.

Na beira do río tamén existía un pequeno embarcadoiro, que se usou nos séculos XVII e XVIII para descargar
madeira para os marqueses e para os frades dominicos do Convento do Rosario. Este punto era empregado
para que a Marquesa puidese navegar en barquiña, grazas ás augas apresadas na ponte Branca.

Nos xardíns tamén se atopa unha imaxe do Sagrado Corazón, réplica máis cativa doutra que hai en Madrid, do
cal era devota a Marquesa. Na súa festividade organizaba unha procesión que saía dende a igrexa parroquial.

Coa morte sen descendencia da Marquesa, no ano 1953, o Pazo e outras propiedades foron herdadas polas
monxas da congregación de Cristo Rei, quen converteron o edificio nun colexio. Isto provocou o derrubamen-
to de antigas construcións do Pazo, e a construción dun edificio anexo, de carácter funcional e pouco acorde
co Pazo. Namentres os xardíns foron usados como patio escolar.

A principios dos anos 90 o Colexio pecha e pouco a pouco o Pazo foi quedando sen uso, ata o seu abandono
total.

En 2004 o Concello logra a cesión dos xardíns co obxectivo de evitar o seu deterioro e de destinalo ó uso públi-
co. O conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, asinou o 1 de setembro de 2008, co alcalde, un
convenio de colaboración para a recuperación e posta en valor dos xardíns, cun investimento de 173.726 euros.
As obras foron rematadas en 2009.

O obxectivo desta actuación era protexer e recuperar os xardíns para o uso público, así como incrementar os
atractivos turísticos da zona.

Distribución actual dos
Xardíns do Pazo da
Marquesa

Xardíns do Pazo da Marquesa
despois das tarefas de
rehabilitación
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