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A COLECCIÓN VISITABLE DA 
FUNDACIÓN FERNANDO BLANCO DE 
LEMA. CEE

Fernando Blanco de Lema

Fernando Blanco de Lema naceu en Cee o 18 de 
outubro do ano 1796.

Como a de moitos nenos do rural neses tempos, a súa 
infancia foi difícil, agravada con varios acontecementos 
lutuosos que marcarían o seu futuro.

Nada máis nacer, morrería o seu pai, e poucos 
anos máis tarde, no 1809, e como consecuencia da 
invasión francesa durante a Guerra da Independencia, 
matarían o se curmán e padriño, crego de San Xoan de 
Mazaricos, o cal fora unha figura clave na educación 
e sostemento económico da familia de Fernando 

Blanco, trala situación de desamparo na que quedara 
despois da morte do proxenitor.

Así as cousas, con trece anos vese na obriga de tomar 
a decisión máis dura que tomaría ao longo da súa 
vida: deixar atrás todo aquilo que quería e amaba, e 
emprender a dura viaxe da emigración.

En Cuba, tras uns inicios loxicamente duros, decidiu 
dedicarse a negocios relacionados coa ferraxería, 
negocios que lle reportarían importantes ganancias, 
as cales lle serviron para facer diversas operacións 
mercantís que o situaron no camiño da riqueza. As 
empresas e as sociedades nas que figuraba pouco 
despois, demostran o moito que acrecentou a súa 
fortuna.

De seguro que no medio da súa particular loita por 
progresar, notaría, máis dunha vez, a falta de instrución 
que levou da súa vila natal, e, por propia experiencia, 
comprendería o moito que valen os coñecementos para 
vencer os atrancos do que trata de emprender calquera 
negocio industrial ou mercantil. Tamén, seguramente, 
que cando se atopaba nunha posición desafogada, 
os seus verían como sobre moitos emigrantes se 
cometían todo tipo de abusos debido, en gran parte, á 
falta de formación coa que chegaban aos países onde 
emigraban. E así se explica perfectamente como dende 
que se viu en situación privilexiada, pensou en dedicar 
o seu capital á fundación dun centro de primeira e 
segunda ensinanza en Cee, co fin de que os nenos 
e nenas das xeracións vindeiras, e tamén os adultos, 
tiveran as oportunidades das que el, e outros tantos 
como el, careceron.

Darío Areas Domínguez
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O seu testamento, redactado en 1875, sen dúbida, 
cambiaría o transcurso da historia da vila de Cee. 
Grazas a el, Cee contou, dende 1886, cun dos 
primeiros institutos de segunda ensinanza que houbo 
no rural galego, o cal, por instalacións, por profesorado 
e, dende logo, por material didáctico, estaba 
considerado dos máis importantes da nosa terra. Un 
ano máis tarde, no 1887, inaugurouse a antiga Escola 
de Nenas, sede actual da Colección Visitable da 
Fundación Fernando Blanco de Lema.

A Colección.

No ano 1996, con motivo do bicentenario do 
nacemento do fundador, celebráronse en Cee unha 
serie de actos destinados a lembrar tan significativa 
data, sendo o máis relevante de todos eles, a 
exposición “Educación e patrimonio. A herdanza 
dunha Fundación”, centrada no patrimonio histórico 
da entidade, e que se celebrou no actual IES Fernando 
Blanco.

Esa exposición foi o xerme do nacemento do actual 
museo, posto que se palpou a necesidade da creación 
dun espazo destinado a dar a coñecer a vida do máis 
ilustre fillo da vila, así como a conservar e difundir o 
rico legado da Fundación, o cal, desgraciadamente, 
durante moitos, estivera totalmente descoidado e sen 
ningún tipo de control.

Antiga Escola de Nenas, sede da actual Colección Visitable.

Elixiuse como sede da Colección o edificio da antiga 

Escola de Nenas da Fundación, edificada sobre o solar 
da vella casa do mecenas. Para a súa restauración e 
acondicionamento como museo foron necesarios 
44 millóns das antigas pesetas, cuxo financiamento 
correu a cargo do Concello de Cee e do Plan Leader 
II da Unión Europea, xestionado este último pola 
entidade supramunicipal Neria.

O 11 de agosto de 2001 abriu por primeira vez as 
súas portas ao público, e polo acordo do Consello 
da Xunta do 9 de xuño de 2005 foi recoñecido como 
Colección Visitable de carácter científico-técnico e 
artístico.

Retratos de Fernando Blanco e testamenteiros. Federico de 

Madrazo. 1884 – 1888.

A Colección Visitable da Fundación Fernando Blanco 
de Lema conta con dous pisos dedicados a expoñer o 
seu rico patrimonio histórico.

A planta baixa conta cunha única sala de exposicións 
de 142 metros cadrados, coa que se pretende achegar 
aos visitantes unha visión histórica da Fundación, do 
labor desenvolvido, e do carácter interdisciplinario 
e innovador das súas actividades educativas e 
culturais. Nesta sala sitúanse os fondos artísticos 
que requiren especiais condicións de conservación e 
mantemento (os óleos do fundador, testamenteiros 
e apoderado do testamento, todos eles obra do gran 
Federico de Madrazo, así como os cadros pintados 
por Francisco Díaz Carreño a finais do século XIX, e 
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que orixinalmente decoraban a capela do centro), 
xunto cos contidos educativos de maior incidencia 
social na vila, como a música, o debuxo ou os saberes 
relacionados coa agricultura.

Nesta planta baixa tamén se atopa exposta parte da 
colección de ourivería relixiosa pertencente á capela 
do Instituto, a cal foi mercada na prestixiosa fábrica 
madrileña de Meneses a finais do XIX.

Estación telefónica L. M. Ericsson & Cª. O primeiro teléfono de Cee, 
instalado no Instituto no ano 1887.

O primeiro andar, formado por unha única sala de 200 
metros cadrados, resérvase para o que, con diferenza, 
constitúe o máis harmónico e numeroso fondo 
patrimonial: a colección de instrumental científico 
e material didáctico das antigas cátedras de física, 
química e historia natural.

As coleccións de moluscos (fundamentalmente 
bivalvos e gasterópodos), de minerais, de fósiles, 
de animais desecados, a mecánica de líquidos, de 
sólidos, de gases, a acústica, a óptica, a electricidade, 
etc., están aquí representadas por distintos aparellos 
que, no seu momento, eran o máis avanzado en 

canto a medios educativos cos que se podía contar 
nun centro de ensino. De feito, non convén esquecer, 
que a Fundación Fernando Blanco conta cunha das 
máis importantes coleccións de material científico de 
Galicia, coleccións que foron mercadas nas casas G. 
Fontaine e Emile Deyrolle de París durante o curso 
1890-1891.

Forno de reverbero e botes con produtos de laboratorio exposto no 

vertedoiro da cociña da antiga Escola de Nenas da Fundación.

Tras este breve percorrido pola Colección da 
Fundación Fernando Blanco de Lema, tan só me queda 
convidarvos a todos a que a visitedes, agradecendo 
especialmente aos nosos patrocinadores, Concello de 
Cee e FerroAtlántica, a súa colaboración para que este 
museo siga a traballar para recuperar, en parte, o brillo 
dunha institución modélica e exemplar, á que tanto 
debemos os veciños da Costa da Morte.
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