
OUTRA FORMA
DE ENTENDER
A ARTESANÍA

Asociación
de Artesáns da Limia
LIMIAR

LIMIAR é a entrada na casa luminosa da memoria
que inspira a beleza das cousas.

LIMIAR é o sentimento de ser dunha terra e da súa xente,
de exercer o orgullo de pertenza.

LIMIAR é a paixón na habelencia de mans artísticas
que enfeitan a existencia.

LIMIAR é facer LIMIA

Podes mercar as nosas creacións
na tenda do Museo da Limia

Tenda e artesanía

A PRESENZA DA

MEMORIA

MUSEO DA LIMIA

Imaxes: Gregorio Osante Urruchi

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.



MUSEO DA LIMIA

O Museo da Limia organiza a súa colección etnográfica nas 
dependencias da vella casa reitoral de Vilar de Santos para 
gardar e interpretar a vida e os traballos da veciñanza.

O Concello, titular da institución, xestiona o seu 
funcionamento, mentres que o Padroado, cun Consello 
Asesor de máis de 30 persoas, promove e organiza a 
actividade cultural, viva e aberta. Acolle tamén os artesáns 
da asociación Limiar, que realizan obradoiros e expoñen as 
súas pezas no recinto. Nesta nova andaina, o museo procura 
ser foro de encontro e diálogo da sociedade civil limiá.

A Limia é un territorio singular, cunha definida tradición 
agropecuaria, modificada hai medio século pola desecación 
da lagoa de Antela. O museo quere ofrecer unha imaxe de 
síntese da realidade campesiña, así como dos oficios e das 
tarefas que caracterizaron a forma de vida dos limiaos, con 
atención aos cultivos dominantes –centeo, liño e pataca- e 
aos seus aproveitamentos.

Explicación no patio do agro sobre o procesado tradicional do liño

Unha barca da lagoa preside a Sala do Mar da Limia

AS SALAS

O MAR DA LIMIA. A visita ao museo comeza cun 
percorrido pola xeografía, a historia e a memoria da 
comarca, coa lagoa de Antela como protagonista.

1

TENDA E ARTESANÍA. Réplica dunha tenda-taberna 
do rural con lembranzas do pasado, na que se poden 
adquirir recordos do museo e pezas dos artesáns da 
asociación Limiar, un dos obxectivos prioritarios do 
novo museo.

7

OS OFICIOS. Sala dedicada aos oficios con maior 
tradición na Limia, onde se recrean os talleres dos 
canteiros, dos ferreiros e dos carpinteiros.

6

O MUNDO RURAL. Visión da conformación da 
sociedade tradicional do rural galego, cunha marcada 
diferenza entre os donos da terra e os labregos.

2

O AGRO. Reprodución do patio onde os campesiños 
gardan os apeiros de labranza. Transmite a importancia 
dos cultivos e da gandería na historia das terras limiás.

3

A CASA. Recréanse todos os elementos que conforman a 
vida nunha casa limiá, coas súas estancias principais: a 
cociña coa lareira e o cuarto de durmir co leito e o enxoval.

4

O LIÑO. Pódese admirar aquí unha completa mostra da 
historia, os útiles e as tarefas do liño, tan importante na 
zona ao longo de varios séculos.

5

OBRADOIRO. O museo conta cun espazo para a 
realización de  demostracións e obradoiros dirixidos por 
artesáns e artesás da zona.

ENTRADA
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PRIMEIRO ANDAR
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6
OBRADOIRO

ASEOS

A BIBLIOTECA DA LIMIA é o espazo que recibe as 
obras de creadoras e creadores das terras de Limia, 
de outrora e de hoxe, que responde ao empeño de 
facer do museo unha proposta moderna e dinámica. 
Creacións e fichas técnicas de máis de 50 autores e 
autoras, así como traballos dedicados ao estudo de 
distintos aspectos do territorio, están ao dispor de 
investigadores e curiosos durante as horas de 
apertura.

Sala do Liño

Biblioteca da Limia


