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Moitos museos, singularmente os 

museos locais, dependen da vontade e 

da ilusión das persoas que os crean, dos 

cidadáns que os apoian e das 

institucións que os axudan. Os recursos 

cos que contan –económicos, técnicos e 

persoais– son decote cativos e a 

empresa resulta sempre deficitaria no 

material. A mirada ponse noutro 

horizonte, aquel no que se ergue o 

sentido cultural que se procura e onde 

se reflicten os valores que animan as 

accións que cada museo desenvolve. Os 

réditos obtidos son morais e vanse 

acugulando na tulla das experiencias 

que o museo ensaia para conectar unha 

poboación co seu patrimonio: o herdado 

e o creado polos proxectos sociais e 

culturais do presente.

Ensaio, exploracion e busca son termos 

moi acaídos para a vida dun museo e

para o labor nun museo. Os pequenos 

museos, aqueles inseridos de cheo na 

vida local da súa xente, fan iso: buscar 

as raíces da veciñanza, explorar a 

memoria asociada co patrimonio dos 

homes e das mulleres da súa contorna e 

ensaiar formas para atopar o sentido 

cultural do museo, sen abeirar o latexo 

de todos aqueles que viven e senten o 

territorio e a comarca musealizadas.

O Museo da Limia é, antes ca outra 

cousa, unha experiencia cultural nacida 

de e para a comunidade. O reflexo da 

vida de onte, e tamén a de antonte, 

motiva a súa existencia, pero o 

testemuño do que acontece hoxe e do 

que pode suceder mañá garante a 

conformación de novos itinerarios. Un 

museo fica desnortado se non se 

imaxina a si mesmo e se non imaxina o 

enlace que cómpre establecer entre o 
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que sucedeu no pasado, o que acontece 

hoxe e o que pode ocorrer pasadomañá. 

O desafío dun museo etnográfico é 

recoñecer os vectores do tempo e do 

espazo, cruzalos paseniñamente e 

enguedellalos logo para construír as 

imaxes culturais dun mundo. Para o 

Museo de Vilar de Santos, a Limia é ese 

mundo.

Tres décadas leva este museo de 

andaina, con períodos moi creativos e 

sempre matinando sobre o seu devir e 

explorando novas vías de labor cultural.  

Recentemente, un consello asesor plural 

e comprometido observou de novo o 

horizonte e imaxinou novas portas que 

cumpría franquear. Isto esixía asentar as 

soleiras para favorecer o tránsito de 

novas iniciativas, asistidas por persoas e 

por entidades comprometidas co 

proxecto. 

Esta guía resume a biografía deste 

museo, ofrece unha síntese do contido 

das salas expositivas actualmente 

visibles e dá conta de iniciativas 

fundamentais para o museo. É o caso da 

Biblioteca da Limia e da Taberna como 

foro de diálogo e debate popular, onde 

se sente e se pensa a realidade da 

comarca. O encontro coa Asociación de 

Artesáns da Limia, Limiar, é unha desas 

portas imaxinadas, e felizmente 

traspasadas, polas que se accede a un 

escenario de reactivación do Museo da 

Limia.

Xosé C. Sierra R.

Membro do Consello Asesor do Museo da 

Limia e dos Padroados do Museo do Pobo 

Galego e da Fundación Vicente Risco
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HISTORIA DO
MUSEO ETNOGRÁFICO
DA LIMIA
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O Museo Etnográfico da Limia 

inaugúrase no ano 1992 na escola 

unitaria de Vilar de Santos cunha 

colección de pezas recollidas na 

comarca polo profesorado e o alumnado 

do instituto de Xinzo de Limia.

Tempo despois, o Concello consegue a 

cesión da casa reitoral para a súa 

rehabilitación, co fin de acoller neste 

espazo a memoria do territorio.

A restauración do edificio, que fora 

construído no século XVIII e que 

pertencera á Orde de Santiago como 

hospital de peregrinos, respecta e 

aproveita todos os elementos 

construtivos orixinais: madeira, pedra, 

lareira, cuartos, cortes, patio etc.

En 1996, concluída a rehabilitación e as 

instalacións en salas temáticas que

mostran aspectos da vida tradicional da 

Limia, o museo reabre as portas e 

convértese nun lugar de encontro para 

a cidadanía. Labor comunal, coa 

participación da veciñanza en cantas 

actividades se organizan: doazón de 

todas as pezas por parte da xente da 

zona, visitas guiadas por artesáns e 

labregos, colectivo feminino que 

recupera a tradición do tecido en liño e 

que promove a realización de 

obradoiros e iniciativas de dinamización 

económica e social.

Así pois, a historia do Museo da Limia 

vaise alongando, ateigada de 

actividades e proxectos vitalizadores 

deste espazo museístico de máis de mil 

metros cadrados, que custodian un 

tesouro patrimonial de máis de 

setecentas pezas. Guían por elas os que 

máis saben: antigos e novos artesáns, 

HISTORIA
DO MUSEO DA LIMIA
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veciñanza e historiadores da Limia.

No ano 1999, o museo é distinguido co 

premio da Asociación Profesional de 

Museólogos de España, como 

recoñecemento á súa traxectoria e á 

constante reactivación da cultura e das 

tradicións artesanais.

Desde o seu nacemento, o Museo da 

Limia áchase integrado no Consello 

Galego de Museos. Así mesmo, forma 

parte, desde 1993, do Rexistro Xeral de 

Centros Museísticos de Galicia.

A xestión, conservación, funcionamento 

e atención ao público é competencia 

municipal. A dinamización cultural, 

etnográfica e artesanal exércena dúas 

asociacións sen ánimo de lucro: o 

Padroado do Museo da Limia e a 

Asociación de Artesáns da Limia, Limiar. 

Do Padroado forma parte o Consello 

Asesor do Museo, integrado por máis de 

30 persoas, con experiencia e 

coñecemento en distintas materias, 

vinculadas ao territorio, que contribúen 

de maneira altruísta a dinamizar a 

acción cultural nas terras do Limia.

A ARRACADA

DE VILAR DE SANTOS

O presente e o pasado da Limia están 

conectados pola Arracada de Vilar de 

Santos. Trátase dun pendente castrexo, 

un dos máis importantes de Galicia, 

atopado por Benito Saburido en 1924 

mentres araba unha leira no lugar de 

Albariño.

En tempos da conquista romana, o dono 

da xoia, que quizais morase na aldea de 

Saa, xerme do actual Vilar de Santos, 

agáchaa na terra coa intención de 

recuperala en canto pasase o perigo, e 

alí permanece oculta até os nosos días.

A fachada da antiga reitoral de Vilar de 

Santos dá idea da monumentalidade do 

espazo que alberga o museo.

O museo amosa unha réplica da Arracada. O 

orixinal gárdase no Museo Arqueolóxico 

Provincial de Ourense.
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LIMIAR - ASOCIACIÓN

DE ARTESÁNS DA LIMIA

En decembro de 2021, dez artesáns da 

zona xúntanse para constituír Limiar, 

Asociación de Artesáns da Limia, en 

estreita colaboración co museo. A 

finalidade da asociación é a de crear, 

producir, investigar e estudar bens 

artesanais, así como velar pola difusión, 

conservación, innovación, defensa e 

promoción da artesanía galega.

O Museo da Limia é a sede da 

agrupación. Aquí imparte cursos e 

obradoiros e mantén un espazo de 

exposición e venda dos seus produtos 

co selo oficial de Artesanía de Galicia.

A Asociación de Artesáns da Limia, Limiar, ten un espazo de exposición e venda de produtos na 

súa sede, no Museo da Limia.





AS SALAS
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As marcas do noso territorio son libros 

abertos, e o Museo Etnográfico da Limia é 

o lugar de memoria que sintetiza a 

identidade, a historia e a cultura da 

comarca. Nesta guía, navegaremos polas 

diferentes salas do museo e 

descifraremos cales foron os fitos, 

enclaves, ideas e obxectos que marcaron 

os nosos devanceiros.

SALA 1.

NAVEGAR NO MAR DA LIMIA

A peculiaridade da nosa comarca vén 

dada pola existencia da lagoa de Antela, 

actualmente desecada. Esta masa de auga 

de corenta e dous quilómetros cadrados 

vai ser un exemplo das dinámicas e 

mentalidades de diferentes épocas.

De estarmos na Idade Antiga, e máis 

concretamente na Roma imperial, 

asistiriamos á construción de calzadas, 

pasaxes, pontes, así como á realización 

de desecacións parciais, debido á 

importancia que adquiren as 

comunicacións entre os conventus 

-conventus bracarensis, conventus 

asturicenses, conventus lucensis- e a 

capital do Imperio.

Porén, na Idade Media muda ese 

paradigma de centro a unha situación 

dispersa, entendida polas relacións de 

vasalaxe, con continuas disputas entre 

nobres -eclesiásticos e laicos- que 

converten os territorios en enclaves 

defensivos. Así, nun mapa en constante 

mudanza, enténdese a construción de 

varias torres defensivas -Pena, Sandiás, 

Porqueira- e do castelo de Celme.

Pasa devagar a nosa historia: a Revolta 

dos Irmandiños, os preitos do 

O MUSEO DA LIMIA:
UN ESPAZO PARA
MANTER VIVA
A MEMORIA
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ocupan a moitos galegos. Desta época 

perdura a imaxe paradigmática da 

despedida familiar, mais tamén do 

progreso que traen os indianos coa 

creación de escolas, sociedades 

agrícolas, agrupacións deportivas, 

centros culturais etc.

Estas iniciativas veñen acrecentar os  

fortes lazos da sociedade galega. O 

espírito que preside os traballos 

comunitarios (a seitura, a malla, a 

apaña, a matanza…) vai crear unha 

rede veciñal que determina a elección 

do lugar de destino, a recepción por 

parte de parentes ou veciños e a 

creación de entidades como os centros  

galegos.

Hai que salientar a creación das 

sociedades labregas a partir de finais

campesiñado por mor das rendas ou o  

intento de desecación de zonas húmidas 

lévannos a outro período. A Idade 

Moderna comeza cunha campaña 

silenciosa por parte dos reis para 

recuperar todo o poder «esparexido» 

entre a nobreza. É agora cando se fan 

notar certos rexedores e as súas 

iniciativas, como a de Julián Toubes en 

1827 de desecar a lagoa.

A época moderna na Limia é sinónimo 

de pataca e de bonanza. Estímase que é 

por volta de 1765 cando chega a pataca  

desde América, o que vai provocar unha 

revolución nos hábitos alimentarios do 

agro galego.

Ao longo do século XIX e boa parte do 

XX, o noso ollar diríxese a América: a 

emigración e a Empresa das Indias  

A Sala 1 - O Mar da Limia presídea unha barca que sucou as augas da lagoa de Antela. 
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do século XIX e comezos do XX. Estas 

asociacións centran as súas 

reivindicacións en cuestións locais, 

como a disputa de poder no propio 

municipio ou a redención foral. Desta 

maneira, chegamos ao episodio máis 

escuro da nosa historia, que o poeta 

Celso Emilio Ferreiro denomina como «a 

longa noite de pedra». Para os limiaos, 

esta etapa asenta en dous espazos: o 

alto do Furriolo, lugar de represión 

franquista, e a desecación da lagoa de 

Antela entre 1958 e 1962.

E, así, entendemos que a nosa barca non 

poida navegar máis polo mar da Limia.

SALA 2.

O PAGAMENTO DAS RENDAS

A segunda sala alberga a lembranza  

dunha relación de submisión que nace 

na Idade Media e que perdura até preto  

dos nosos os días: o pagamento das 

rendas.

A enorme morea de sacos faise 

metáfora física dun sistema social que 

mantén a súa pervivencia grazas a un 

pacto tácito entre campesiños e  

señores, entre laboradores e guerreiros, 

que garanten a mantenza e a 

protección. A construción de enclaves 

defensivos, como torres e castelos, na 

altura do século XII, evidencia unha 

situación conflitiva nos lindes do río 

Limia e á beira do novo Reino de 

Portugal.

Moitas veces, estes pactos acaban en 

abusos por parte de señores, que

A desecación da lagoa de Antela é un fito na 

memoria limiá que non debe ser esquecido.

A Sala 2 - O Mundo Rural representa o 

pagamento das rendas labregas ao clero.

A tega era unha unidade de medida de cereais e 

outros produtos para o pagamento das rendas.
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A casa e as leiras forman unha eterna 

simbiose: o que se produce fóra da casa 

transfórmase dentro. Por iso, os tempos 

da vida campesiña veñen determinados  

pola sementeira, pola seitura e pola 

colleita.

SALA 4.

O FOGAR

Pasamos á intimidade do fogar. A 

distinción actual dun espazo delimitado 

desenvolven «os malos usos» ou «os 

pagamentos de rendas abusivas». O 

campesiñado reacciona, para se 

defender, acudindo á xustiza real, 

participando na segunda gran Revolta 

Irmandiña ou mesmo empregando, nas 

palabras de George Duby, as armas dos 

débiles.

SALA 3.

O AGRO

O patio exterior acolle as novas 

tecnoloxías ideadas polos devanceiros 

para nos facilitaren a vida do campo. 

Baixo o grande alpendre, podemos 

observar o progreso do traballo na 

labranza desde a Prehistoria até a 

actualidade: o muíño de man, o arado, o 

carro, o xugo de mulidas, a malladora ou  

a limpadora.
O dormitorio é un dos espazos que 

conforman a Sala 4 - O Fogar.

A Sala 3 - O Agro é un espazo vivo no que artesáns da Limia comparten os seus saberes tradicionais.
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para o traballo e outro para o lecer non 

existe na casa tradicional. Esta é unha 

unidade produtiva máis, onde os 

alimentos adquiren a súa forma final: o 

canizo para secar, a artesa para amasar 

o pan, a lareira para cociñar etc. Hai 

mesmo espazos de traballo, como o 

fiadeiro ou a ferrería.

Os ámbitos divididos, como a cociña e o 

dormitorio, son espazos de traballo 

feminino. Aínda que convén salientar 

que as mulleres, alén de traballaren na 

casa e no campo, tamén desenvolven  

oficios propios, como os de lavandeira, 

tecelá e fiandeira.

SALA 5.

O LIÑO E OS FÍOS DO MOVEMENTO

A industria doméstica do liño foi para a 

Galicia da Idade Moderna unha grande 

innovación e un dos esteos 

fundamentais do traballo feminino. A  

transformación desta planta herbácea 

en tecido supón un proceso de traballo 

continuo e esforzado, ao son delicado das 

melodías. As cantigas marcan o ritmo co 

que as mulleres ripan, mazan ou tascan o 

feixe de liño, que máis tarde se converte 

en estriga, que ocupa un lugar na roca 

para acabar na outra punta sobre o fuso.

SALA 6.

OS OFICIOS

A mesa do traballo do carpinteiro 

ateigada de todas as súas ferramentas, o 

repenicar do martelo na zafra, a 

A cociña-lareira é o outro espazo no que se 

artella a casa tradicional limiá.

A Sala 5 - O Liño expón todo o proceso de 

transformación da planta en tecido.

Os obradoiros coma este sobre o traballo 

tradicional do liño manteñen viva a memoria.
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segue a alentar a orixe das feiras que 

conectan con ese escurecemento de 

rendas e resistencia labrega, o troco 

de mercadorías, o desexo de 

socialización, a chegada das cartas dos 

emigrados en América, o fiado do 

diñeiro para a adquisición dos billetes 

e poder embarcar etc. Espazo 

multifuncional, lugar de encontro, a 

taberna é un auténtico foro social e 

maroma que sobe a pedra ou a serra 

portuguesa dan vida a esta sala dos 

oficios tradicionais.

SALA 7.

O BALBORDO DA TABERNA

A Taberna do Museo da Limia é unha 

réplica da que posuía na Pereira a 

familia do poeta Antón Tóvar. Nela 

A Sala 7 - Tenda e Artesanía é a reprodución 

fiel da tenda-taberna da familia Tovar.

A tenda con produtos artesáns á venda 

comparte o espazo da taberna.

A Sala 6 - Os Oficios é o espazo de traballo para o carpinteiro, o ferreiro e o canteiro, tres dos 

gremios con maior tradición na Limia.
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lúdico, que contribúe de maneira 

decisiva á dinamización económica e 

cultural.

Acabamos a nosa travesía da man dos 

artesáns da asociación Limiar que, co 

fin de recuperar e anovar saberes e 

oficios tradicionais, enchen de vida e 

arte esta e todas as outras 

dependencias do museo.

A BIBLIOTECA DA LIMIA

A Biblioteca da Limia é un dos 

proxectos culturais máis senlleiros que 

agroma no museo. Esta iniciativa, 

aberta e dinámica, ten como obxectivo 

primordial pór en valor e dar a coñecer 

os autores e as autoras que 

desenvolven a súa creación no ámbito 

das humanidades.

A biblioteca reúne máis de cincuenta 

creadores e creadoras que veñen 

facendo importantes achegas nos 

ámbitos da literatura, a investigación, o 

ensaio, a pintura, a escultura, a música, 

o audiovisual, a fotografía etc. Conta, 

así mesmo, cunha base de datos 

bibliográfica que recolle todas aquelas 

publicacións que garden relación co 

territorio. Este é o das terras bañadas 

polo río Limia e os seus afluentes, 

desde o nacente até a raia con 

Portugal. A materialización deste 

espazo museístico, dentro do propio 

Museo da Limia, consiste na exposición 

ao público de obras publicadas, 

catálogos expositivos, peza artísticas 

Acto de inauguración da Biblioteca da Limia, 

o 4/05/2018, coa presenza do alcalde e do 

presidente da Real Academia Galega.

... e para a comunicación.A Biblioteca, lugar para o coñecemento...



etc. dos creadores, así como da súa 

identificación fotográfica e dun soporte 

telemático con información biográfica e 

bibliográfica. Alén diso, exponse unha 

ampla bibliografía, con vocación 

universal e en continua renovación, que 

relaciona todos aqueles estudos ou 

publicacións referidos a aspectos deste 

ámbito territorial.

PREMIO PEDRA ALTA

No ano 2017, a proposta do Consello 

Asesor, a Xunta Directiva do Padroado 

do Museo da Limia acorda crear o 

Premio Pedra Alta.

A esta distinción, de periodicidade  

anual, poden ser candidatas as persoas 

físicas, asociacións ou institucións vivas, 

cuxa obra, accións, creacións e achegas 

garden relacións estreitas ou vaian 

dirixidas ás terras do Limia. Tamén 

poden ser merecentes do premio 

aquelas persoas, asociacións ou

20

institucións vivas, cuxa obra, accións, 

creacións, achegas garden relacións 

estreitas ou vaian dirixidas ás Terras do 

Limia, ou cuxa obra ou actividade estea 

moi identificada co territorio, malia que 

se proxecte fóra del.

Correspóndelle ao Consello Asesor 

debater as propostas que se formulen e 

comunicarlle as que considere á Xunta 

Directiva, que é o órgano que outorga o 

premio. Este entrégase no último 

sábado do mes de novembro e consiste 

nunha copia en granito do menhir 

coñecido co mesmo nome, situado no 

corazón da Antela que, de xeito 

Cartel anunciante da entrega do II Premio 

Pedra Alta a don Antonio Rodríguez 

Colmenero.

Xunta Directiva do Padroado, na entrega do 

I Premio Pedra Alta en 2017 a don Elixio Rivas 

Quintas.
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altruísta, elaborara o escultor e membro 

do Consello Asesor, Xosé Lois Carreira.

No acto solemne de entrega hai unha 

lección maxistral do premiado, 

precedida dunha laudatio por parte da 

persoa que este decida previamente.

A CONVERSA NA TABERNA

Unha das actividades que desenvolve o 

Padroado do Museo da Limia é «A 

conversa na taberna». Trátase de 

encontros periódicos nos que se 

debaten temas de actualidade que 

gardan unha estreita relación coa 

comarca.





Este 4 de maio de 2018 ten de perdurar na memoria do territorio 

como novo impulso ao compromiso firme de conseguir un tempo 

máis xusto e máis culto para a cidadanía.

Entre os ecos do monótono repenicar das animadas ras, acouga a 

morriña dos enormes e serenos bois negros co seu paciente 

andar. Na noite pecha, hai estremecementos da vella lagoa 

soterrada. Cantos de galo á deshora e ouleos de lobo chegan na 

brisa lene que alenta camiñantes e carreiros, moradas e leiras. Hai 

unha gran lagoa de beleza nas terras de Limia.

Delfín Caseiro Nogueiras

Presidente do Padroado do Museo da Limia

Fragmento do discurso de inauguración

da Biblioteca da Limia







Rúa Celanova, 63
32650 Vilar de Santos - Ourense

Telf.: 988 465 883
Email: museodalimia@vilardesantos.com

www.museodalimia.com

Podes consultar horario, exposicións, eventos... na nosa web.

Visitas para grupos: concertar por teléfono previamente.

MUSEO DA LIMIA

O Museo da Limia figura 

inscrito desde 1993 no Censo 

de Museos da Xunta de 

Galicia, actualmente Rexistro 

Xeral de Centros Museísticos 

de Galicia.

Igualmente, o Museo da 

Limia integrouse, logo da 

súa creación en 1992, no 

Consello Galego de Museos, 

entidade coordinadora 

promovida en 1990 polos 

museos de Galicia.


