
FICHA DE TRABALLO INVESTIGACIÓN PATRIMONIO 

CAMIÑO DE INVERNO 

 

• Nome do Monumento:  MUSEO ETNOGRÁFICO DE ARXERIZ 

(  Etapa 5 do Camiño de Inverno: Monforte - Chantada ) 

 

• Fotos: 

 

 

 

Horario  temporada Baixa (do 3 de novembro ao 31 de marzo): 

 

 De mércores a domingo, de 11 a 14.30 horas. 

 

 Temporada alta (do 1 de abril ao 2 de novembro): 

 

 De mércores a domingo, de 11 a 14 horas e de 17 a 20 horas. 

 

 Visitas guiadas (previa reserva): 

 Entrada ás 11, 12:30, 17:00 e 18:30 

 

Prezos: 

 

 Entrada: 3,5 € 

 Tarifa reducida: 2 € 

 Menores: gratuíto 



• Estado de Conservación: 

 

 Xosé Soto Rodríguez adquiriu a finca de Arxeriz e  preparou a súa recuperación despois 

de anos de descoido. 

 

 En 1993 comezou a escola taller "Terras de O Saviñao"restauración que durante tres 

anos formou a xente nova da zona, seguindo as pautas da arquitectura tradicional 

galega. 

 

 Máis tarde creouse a Fundación Xosé Soto de Fión para dirixir o Proxecto "Ecomuseo 

de Arxeriz", un referente de investigación,recuperación, restauración, conservación e 

divulgación do patrimonio histórico-artístico, etnográfico e natural. 

 

 As dúas primeiras salas abriron as súas portas en 2004 e, desde entón 

 logo, baixo a dirección de José Antonio Quiroga Díaz, continúa a labor iniciada para 

ampliar este proxecto e o espazo museístico. 

 

• Situación do monumento: (google maps): 

 

O Ecomuseo Pazo de Arxeriz está situado no lugar homónimo do concello de O 

Saviñao,na parroquia de Fión ( San Lourenzo), no lugar de Arxeriz, nunha finca de 35 

Ha que preside o val sobre o río Miño, fronte a un dos lugares máis emblemáticos da 

Ribeira Sacra: o "cabo do  Mundo "  Todo elo está organizado arredor dun pazo do 

século XVII, onde se organizan as salas informativas e de exposición. 

 

              Coordenadas: 

              42º 33' 33.9" N - 7º 39' 59.9" W 

Teléfonos de contacto, correo electrónico e páxina web: 

             +34 982 031 040 

             +34 692 941 667 

              ecomuseodearxeriz@gmail.com 

              http://www.ecomuseodearxeriz.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecomuseodearxeriz@gmail.com
http://www.ecomuseodearxeriz.org/


• Interior: 

No pazo consérvase a cociña tradicional con lar, mobles e utensilios de cociña.  Por 

outra banda, o salón está a ser un referente da cultura castrexa para expoñer os restos 

arqueolóxicos atopados nas sucesivas campañas. 

 A sala de ribeira ofrece unha visión xeral do territorio que abranguen os cursos dos 

ríos Miño e Sil ao seu paso pola Ribeira Sacra, nun modelo a escala, que representa o 

patrimonio arqueolóxico e a arquitectura relixiosa e  civil máis san da zona.  Tamén se 

sinalan os territorios inundados polos encoros, as distintas paisaxes, aldeas, 

transporte, formas de vida, tradicións e memorias que foron mergulladas polo 

proceso. 

 Na sala de viticultura tradicional están expostas as ferramentas e os aparellos 

empregados na zona -de antiga tradición vitivinícola- que se empregaron na produción 

de viño dun xeito artesanal e tradicional. 

                     

 

                                                                                      

Continuando coa visión da zona na que se 

atopa o museo, dúas salas están dedicadas 

á cultura fluvial, cunha exposición de 

barcos pertencentes aos ríos Miño, Sil e 

Cabe 

 



 

 

• Exterior: 

A visita complétase cun percorrido pola leira para coñecer os edificios adxectivos do 

pazo (capela, hórreo, "cabaceiro", pombal, fornos, pajar, era, curral), o castro de 

Arxeriz que data do século IV ao I d.C. (onde se levou a cabo a primeira campaña de 

escavación)  arqueolóxico en 2013), cunha degustación visitable e desde onde se pode 

gozar das extraordinarias vistas da ribeira. 

 Ademais, podese dar un paseo polo camiño que cruza a granxa entre bosques de 

carballos e outras especies, principalmente caducifolias. 

 

 

 

 

• Historia, breve resumo: 

 

 O Ecomuseo Pazo de Arxeriz forma parte da Rede Museística de Galicia dende o 28 de 

novembro de 2008, como "Colección Visible". 

 

 Esta experiencia museística comezou a súa andaina no ano 2004 coa idea de protexer, 

rescatar, defender, restaurar, exhibir, estudar, investigar e difundir o patrimonio 

etnográfico e histórico-artístico da Ribeira Sacra.  O proxecto comeza dun xeito 

modesto en dúas salas, coa vocación de medrar e facer museo. 

 A idea, dende o principio, foi e é integrar e combinar os espazos expositivos das salas, 

no interior dos edificios, co entorno da leira, os xardíns, a horta, as construcións 

adxectivas, o forte e o bosque;  coa intención de que os visitantes poidan alternar a 

visita interior coa camiñada exterior.  O propio nome de Ecomuseo xorde da 

combinación de etnografía, historia e natureza que se produce en Arxeriz. 

 



• Dato curioso: 

 

O Ecomuseo do Pazo de Arxeriz recibiu no ano 2018 un total de 6.279 visitantes, segundo 

cifras difundidas pola dirección deste centro, pertencentes á fundación Xosé Soto de Fión.  

 Segundo estes datos, máis de 1.500 visitantes procedían doutras comunidades 

españolas, particularmente a de Madrid.  O museo tamén considera "relevante" a 

presenza de viaxeiros de Asturias, Castela e León, País Vasco, Cataluña e Andalucía. 

 Unha parte dos visitantes que acudiron ao museo procedían doutros países, 

principalmente de Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Portugal.   

En menor medida, tamén houbo visitantes orixinarios de Venezuela, Italia, Arxentina e 

Indonesia. 

A Fundación Xosé Soto mercou tamén o castelo de Doiras para crear un museo. 

A fortaleza, nas proximidades do parque de Os Ancares, formará parte do proxecto do 

pazo de Arxeriz.A Fundación Xosé Soto de Fión incrementou o seu patrimonio coa compra 

do castelo de Doiras.  Situada en Cervantes, a fortaleza incluirase no proxecto do museo 

etnográfico e arqueolóxico que terá como referencia o Pazo de Arxeriz, en O Saviñao, onde 

estará a sede da fundación.  Entre os seus bens tamén están a Torre de Arcos, en 

Chantada, e a casa solariega contigua, que tamén se integrará neste proxecto de 

conservación do patrimonio e da cultura popular. 

O castelo de Doiras pertenceu á familia Martínez Baladrón desde Lugo ata os anos 70, 

cando foi vendido a un empresario de Becerreá afincado en Madrid durante anos.  A 

muralla e a torre da fortaleza atópanse en boas condicións e os seus sucesivos propietarios 

levaron a cabo varias reformas nos seus interiores.  O secretario da Fundación Xosé Soto, 

José Antonio Quiroga, confirmou que a compra da fortaleza se debía ao interese por 

completar o proxecto do museo etnográfico e arqueolóxico de Arxeriz.   

O castelo de Doiras, como o Pazo de Arxeriz, está sobre un antigo castro.  "Son espazos 

que teñen un valor propio e que consideramos adecuado para un proxecto ou non", dixo 

Quiroga, quen anunciou a instalación dalgún tipo de museo na fortaleza.  Debido á súa 

situación nas proximidades de Os Ancares, Doiras constitúe un enclave ideal para 

"promover" a actividade da fundación, segundo o seu secretario.  Entre a compra do 

castelo e a restauración de Arxeriz, a fundación investiu máis de 420.000 euros.  A 

Fundación Xosé Soto de Fión solicitará o apoio económico da Asociación de Concellos da 

Ribeira Sacra Lucense para restaurar a torre de Arcos.  José Antonio Quiroga informou de 

que teñen un proxecto que se presentará á asociación se obtén os fondos comunitarios 

solicitados con cargo ao plan Leader Plus. 


	A Fundación Xosé Soto mercou tamén o castelo de Doiras para crear un museo.

