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ECOMUSEO DE ARXERIZ  
(O SAVIÑAO, LUGO)

As orixes, o lugar

O lugar de Arxeriz (Latitude 42º 33´52´´ N. e Lonxitude 
7º 33´91´´ W. ) situado na bocarribeira da parroquia de 
Fión, concello do Saviñao é un conxunto arquitectónico 
catalogado, cunha orixe documentada no século XV e 
unha presenza humana máis antiga, como testemuña a 
presenza dun castro a carón das construcións. O pazo 
componse dun conxunto de edificios cunha disposición 

en U, á que se lle foron engadindo diversos edificios en 
función das distintas necesidades.

No primeiro terzo do S. XX experimentou fortes 
cambios cando, en 1916, pasou por venda da 
Marquesa de Leis a Juan López Suárez, “Xan de 
Forcados”, que lle imprimiu un carácter innovador ó 
poñer en marcha, no ano 1922, a primeira industria 
láctea galega en convenio con “Mantequillerías 
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Fig. 1. Plano
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Leonesas”. No segundo terzo, a parte industrial 
emigrou para Chantada, Vilagarcía e A Robla, a partir 
dos anos sesenta o lugar comezou a súa decadencia 
ata acabar abandonado e en semirruína.

En 1993, froito dun convenio entre o propietario, D. 
José Soto Rodríguez (bisobriño de Xan de Forcados), 
e a AA.VV. “Ribeiras do Miño”, púxose en marcha 
en Arxeriz a Escola Taller “Terras do Saviñao”, coa 
idea de impartir formación ocupacional e restaurar o 
lugar, ademais de levar adiante outras intervencións 
no patrimonio da zona. Cando remata a experiencia 
a finais do 1996, os edificios principais quedan 
restaurados (un 30% do total) e aparece a pregunta de 
qué facer no lugar. Logo dun proceso de maduración, 
chégase á conclusión de que poñer en marcha un 
museo pode ser unha solución para darlle vida e 
sentido a Arxeriz, tendo en conta que o propietario 
quere retirar do “mercado” esa propiedade. Como 
primeiro paso vaise poñer en marcha o proceso de 
creación dunha Fundación, que culmina no outono 
do ano 1997 coa creación da Fundación Xosé Soto de 
Fión, entidade xurídica, que recibe en doazón o pazo e 
finca de 24 ha., que logo se incrementará ata as 32 ha. 
actuais e catro pequenas casas do lugar do Castro.

A partir de aí, vanse iniciar dous procesos que irán 
parellos: por un lado a recuperación e rehabilitación 
integral do conxunto arquitectónico de Arxeriz, de 
2.252 m2 en planta, e a posta en marcha dun museo.

As obras de rehabilitación integral comezan en 1999 e 
rematan en 2010, correndo a cargo, exclusivamente, 
da Fundación, que se nutre das achegas económicas 
do presidente D.José Soto Rodríguez; dentro delas 
están edificios do conxunto principal (1.650 m2), como 
o edificio de dúas plantas que vai albergar o arquivo 
e biblioteca do Museo, e todas as construcións 
adxectivas (602 m2): pombal, hórreo, fornos, galiñeiro, 
cortes, palleira, fonte e a zona de xardín de 4.500 m2.

Fig. 2. outono en Arxeriz

O Museo, posta en marcha

Entre os anos 1999 e 2000 prodúcese un debate 
sobre qué tipo de museo poñer en marcha, son varias 
as posibilidades que se barallan. Ó final, amparados 
no potencial natural do lugar, o valor histórico de boa 
parte das edificacións, a presenza dun castro coroando 
a finca, a pegada etnográfica doutras construcións, 
a necesidade de recuperar unha importante cultura 
material do contorno maila importancia de implicar a 
poboación local na busca de autoestima e alternativas 
sostibles de desenvolvemento, en base ós recursos 
locais fainos pensar que un bo modelo podía ser o de 
ecomuseo; con eses vimbios márcanse os obxectivos 
de facer de Arxeriz un referente da cultura rural, á 
par que axude ó desenvolvemento do, cada vez máis 
esmorecido, mundo rural.

No plano expositivo, fíxase o obxectivo de abrir 
un par de salas: unha que recolla os elementos 
máis salientables da Ribeira Sacra e outra dedicada 
á viticultura tradicional como un dos elementos 
referenciais da zona. Entre o 2001 e 2004 ponse en 
marcha un proceso de busca de información e recollida 
de cultura material, encamiñada a darlle contido a esas 
salas; esta parte do proceso é a que mellor funciona 
e onde se implica un maior número de veciños do 
entorno, que non teñen problema en doar moitos dos 
elementos que hoxe permanecen expostos.
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Pero a parte de implicación nun proceso que supoña 
unha vertente de desenvolvemento económico, 
pronto se ve atrancada por varios factores: a falla 
de persoal que se queira implicar, o atavismo 
antropolóxico da desconfianza e sobre todo a falla de 
apoio institucional; máis ben, pódese falar de boicoteo 
activo e pasivo (haberá que esperar ata 2008 para ver 
a primeira axuda institucional ó proxecto); que dan ó 
traste cun dos elementos substanciais para chegar a 
un auténtico modelo de ecomuseo. A pesar destas 
eivas decídese continuar co nome de Ecomuseo.

A inauguración

O 29 de xullo do 2004, nun acto público moi 
concorrido, lévase a cabo a apertura oficial co nome de 
“Ecomuseo de Arxeriz”; nunha xornada onde participa 
boa parte da parroquia e público en xeral; comeza así 
unha nova singradura para o lugar de Arxeriz.

A partir desa data, o museo de Arxeriz conta cunha 
persoa para o mantemento da finca e instalacións, cunha 
guía para atender as visitas e cun director do Museo; 
ponse en marcha unha páxina web que sirva de elemento 
divulgador e de comunicación (www.sotodefion.org).

Fig. 3. Inauguración

No eido cultural e divulgador planifícanse unha serie de 
actividades que o ecomuseo quere potenciar como é 
o caso do Entroido Ribeirao, esvaecido moito tempo, 
no que se acorda colaborar coa “AA. do Entroido 
Ribeirao” de Chantada, nunha serie de actividades 
encamiñadas a asentar e divulgar esta manifestación 

específica da zona. Entre o 2005 e 2009, o ecomuseo, 
contribúe tódolos anos cunha importante achega 
económica á “AA. do Entroido Ribeirao”, para que 
poida asentar a recuperación desta tradición na zona, e 
a cambio, o primeiro domingo da festividade (Domingo 
Lambedoiro), celébrase no entorno do ecomuseo 
e da parroquia de Fión o “Entroido Ribeirao”, onde 
“volantes” e “peliqueiros” desenvolven a súa 
actividade, representándose ademais diversos “oficios” 
propios deste evento. Son xornadas onde participan 
masivamente os veciños das parroquias limítrofes, pero 
que no 2010 decídese suprimir, diante da imposibilidade 
de seguir mantendo economicamente a axuda á “AA. 
do Entroido Ribeirao” e da constatación da recuperación 
e asentamento da tradición.

Fig. 4. Entroido Ribeirao

No 2006 ponse en marcha un proxecto para recuperar 
o barco de dornas, partindo dun pequeno estudo 
de Xaquín Lorenzo, constrúese un novo barco de 
dornas que se pon nas augas do Miño, no lugar de 
Belesar. Para a ocasión confecciónase unha pequena 
publicación sobre a cultura fluvial, reproducindo o 
estudio de “Xocas”; o barco permanecerá durante 
dous anos máis nas augas do Miño para gozo de 
visitantes e navegantes, ata que no 2008, despois de 
varios sustos sobre o seu paradoiro, decídese subir 
para as instalacións do museo.
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Fig. 5. Barco de dornas

No 2009 conséguese participar no programa do Plan 
de Cooperación da Consellería de Traballo, o que 
implica a contratación de dous desempregados coa 
formación específica, durante 6 meses, para levar 
a cabo a revisión da catalogación histórico-artística 
e etnográfica dos concellos de Pantón, O Saviñao, 
Chantada e Carballedo; deste traballo quedan 524 
fichas doutros tantos elementos patrimoniais.

Dende que no 2006 se pon en marcha un plan de 
control e seguimentos de visitas, vense mantendo un 
nivel cuantitativo en torno ós 2500 visitantes/ano; que, 
basicamente, se nutre dos visitantes das casas de 
turismo rural da Ribeira Sacra, visitantes da zona que 
están fóra, turistas que se acercan á Ribeira Sacra e 
excursións de diversa índole (escolares, terceira idade 
e asociacións).

Hai que subliñar que no Consello da Xunta do 20-
11-2008, se declarou o ecomuseo como “Colección 
Visitable Pazo de Arxeriz”, cumpríndose así unha das 
nosas aspiracións, formar parte da rede museística 
galega.

No 2010 remátanse as obras de rehabilitación integral 
do conxunto arquitectónico de Arxeriz, que durante 
anos consumiron boa parte dos recursos económicos 
e esforzos persoais.

Situación Actual

O Ecomuseo de Arxeriz mantén un horario de apertura 
ó público que vai de mércores a domingo (inclusive) de 
11 a 14 h.; no período do 1 de xuño ó 30 de setembro 
tamén abre polas tardes, de xoves a sábado de 17 a 
20 h., existindo a posibilidade de visita concertada, 
chamando ó 600 43 31 21. Dende fai un ano cóbranse 
2€  de entrada, agás a menores de 16 anos e veciños, 
que teñen entrada gratuíta, ademais, para as visitas 
escolares son só 1€  por persoa.

Ó día de hoxe, o cadro de persoal está composto por 
unha persoa para o mantemento e seguranza das 
instalacións, unha guía e o director do museo.

Dende a súa apertura, agás unha axuda da Consellería 
de Medio Ambiente no 2009 para adecuar a antiga 
palleira, e outra da Deputación no 2010 para o 
mantemento, o ecomuseo mantense exclusivamente 
coa achega económica da Fundación Xosé Soto de 
Fión, que se pode cualificar de suficiente para manter 
esta estrutura en funcionamento, aínda que non exenta 
de altibaixos que ás veces obrigan a unha especie de 
“economía de guerra” en canto a investimentos e 
actividades.

Nestes momentos estase nunha fase de análise e 
relanzamento do museo. As futuras actividades que 
se levarán a cabo, basicamente, son:

Reformulación da páxina web, para facela máis áxil 
e comunicativa, con varios niveis de información; 
ademais de sopesar outros medios de comunicación e 
mercadotecnia para difundir o labor do ecomuseo.

Por outra banda, cambiar e ampliar a sinalización 
exterior para facilitar a localización do ecomuseo, 
dentro da normativa oficial que puxo recentemente en 
marcha a Xunta co gallo de homoxeneizar este tipo de 
sinalización.

Estamos a traballar na edición de catro trípticos, con 
sendas rutas turístico patrimoniais da Ribeira Sacra, 
que consideramos importantes, como complemento 
para os visitantes que demandan información de qué 
ver e qué facer nas súas estadías pola zona. 
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Esta é unha función importante que está cumprindo 
o ecomuseo: informar os visitantes foráneos do que 
poden visitar na Ribeira Sacra, para o cal dispomos 
de abundante información escrita e unha maqueta a 
escala da zona con tódolos recursos salientables.

Do mesmo xeito estamos a preparar un mapa como 
elemento informativo que axude á promoción da zona, 
realizarase nunha escala aproximada de 1:60.000, para 
editarse en formato B2 polas dúas caras; neste mapa, 
que abarca a Ribeira Sacra do Miño e Sil, vanse incluír 
os recursos patrimoniais e medioambientais da zona.

Dentro do proceso de ampliación das salas do 
ecomuseo, estamos traballando para abrir unha nova 
situada na antiga palleira e pendello anexo, cunha 
superficie de 290 m2. Dedicarase á cultura fluvial 
onde imos expor a colección de barcas tradicionais 
do Miño e Sil que agrupa unha ducia de embarcacións 
representativas dos diversos tramos destes ríos 
(estamos en contacto co Museo-Acuario de Vila Nova 
da Cerveira, en Portugal, para conseguir algunha 
embarcación representativa do curso baixo do Miño, 
do cal non temos representación). Dentro da colección 
de barcas, hai que destacar a última barca de paso 
que funcionou na zona e que comunicaba A Barciela 
(Pantón) con Souto (Chantada); é unha embarcación 
de 5 x 2´20 m (temos gravada a testemuña do último 
barqueiro que a utilizou e que finou fai 10 anos). 
Polo tanto, as barcas, barqueiros, os carpinteiros 
construtores das barcas e os pasos de barca van 
ocupar un lugar destacado nestas salas; tamén 
contamos cun importante fondo fotográfico de época 
desta temática.

Outro aspecto importante destas salas que se están 
preparando é a pesca e as súas artes, das cales, o 
ecomuseo ten unha ampla colección, tanto de cultura 
material como de testemuñas, que se foron recollendo 
entre as xentes da ribeira. Na zona das artes de pesca 
vaise reproducir o funcionamento dun caneiro ou 
pesqueira.

Para estas salas hai moito material recollido nestes 
anos (fotos, vídeos, entrevistas) sobre o impacto que 
tiveron os embalses na vida do río e as súas xentes. 
Todas as transformacións que provocaron van estar 
presentes. Recentemente rematouse co traballo de 
localizar e fotografar (aproveitando o baleirado da presa 

de Belesar no 2011) todos os lugares e construcións 
de interese, asolagados polas augas. Neste verán 
contamos rematar coa rolda de entrevistas que se 
veñen facendo ás persoas que habitaban estes lugares 
sepultados baixo as augas, para recuperar a memoria 
de xentes e lugares que viviron durante xeracións 
en paraxes dunha gran beleza e de certo dinamismo 
socioeconómico, arredor da riqueza que proporcionaba 
o río e os seus intercambios.

A ampliación destas salas forma parte do proxecto de 
ir facendo museo e abrindo novas salas, das cales, 
aínda quedan pendentes unha dedicada ó cultivo do 
centeo, destacando o papel que xogou na economía 
de autosubsistencia, enlazada coa musealización do 
edificio dos fornos. Neste caso o ecomuseo xa dispón 
de todos os elementos da cultura material, entrevistas 
e fotos de época para tal fin.

Outra das salas futuras estará dedicada ó transporte 
terrestre, e fundamentalmente ó carro, do cal xa 
temos unha ampla colección de distintos modelos. 
Todo isto será nun futuro, máis ou menos próximo, 
en función dos medios e colaboracións que vaiamos 
tendo. O proxecto museístico culminará o día que 
se poida poñer en valor o Castro que coroa a finca 
e, dende o que se ten unha vista representativa da 
Ribeira Sacra, nun dos enclaves máis coñecidos da 
zona, o “Cabo do Mundo“.
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