
                                                                   
 
 
 

 
Manuel Pérez Vázquez portavoz do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) en San Cristovo de Cea, diríxese a Vd para 
formular a seguinte pregunta a incluir no Pleno do 27-01-2020. 
 

PREGUNTA SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DO 
MUSEO ETNOGRÁFICO LISTE DE OSEIRA 
 

ANTECEDENTES 

Desde a súa inauguración en 1972 o Museo Etnográfico de Oseira leva o nome 
do seu fundador e primeiro director dun museo etnográfico en Galiza: D. Olimpio 
Liste. Situado ao carón do Mosteiro de Oseira, veu acumulando unha rica 
variedade de pezas e utensilios recollidos por todo Galiza, pero 
fundamentalmente en San Cristovo de Cea. Con un fondo estimado de máis de 
10.000 pezas, recollidas desde a década dos 60 ata a actualidade, constitúe un 
dos tesouros máis valiosos da noso patrimonio etnográfico e cultural. 
Posteriormente, en 1999, foi inaugurado o museo do mesmo nome en Vigo.  

O museo de Oseira recolle diversos aspectos esenciais da cultura tradicional do 
Concello de San Cristovo de Cea en canto a traballos agrícolas, oficios, 
actividades tradicionais e múltiples obxectos singulares da vida no rural galego. 
Moitas persoas da comarca e de todo Galiza doaron obxectos e utensilios que 
forman parte desa rica colección. 

A mediados de 2011 os medios de comunicación xa difundiran a noticia de que 
o museo en Oseira levaba meses sen poder ser visitado, coas portas pechadas 
ao público, debido á decisión adoptada pola Deputación de Ourense de non 
renovar o contrato á persoa encargada de abrilo e amosar as colecciones do 
museo etnográfico. Tal situación  provocou o seu peche.  

En 2013 faleceu D. Olimpio Liste. 

En 2016 os medios difunden a nova de que “A Deputación de Ourense estudia 
a posibilidade de facerse cargo do museo Liste de Oseira”. Tras unha reunión 
mantida entre os representantes da Deputación, o Alcalde de Cea e a familia de 
D. Olimpio, difúndese a idea de que a Deputación pretende a cesión do museo 
para deste xeito poder xestionar e manter as instalacións, así como preservar a 
memoria do seu creador. 

A idea de “abrir esta xoia da historia de Ourense ao público de novo” de modo 
que “actuase como un elemento dinamizador da comarca de Oseira, 
conxuntamente co seu mosteiro", parecía tomar pulo. Escolares, investigadores 
e público en xeral poderían coñecer máis polo miúdo os elementos que foron 
conformando a vida e a historia cotiá da provincia de Ourense e dos seus 
cidadáns. 



En algún momento, por aquel entón, se rumoreou no Concello sobre dun contrato 
laboral para unha persoa encargada de abrir o museo de Oseira ao público 

Agora, xa entrado 2020, atopámonos en Oseira con unha crúa realidade: 
pecharon todos os bares e servizos ao turismo, o albergue segue en “stand by” 
e o museo, como cacarexado suposto elemento dinamizador, permanece tamén 
pechado. Algúns lugares do entorno xa se quedaron sen habitantes e outros 
seguen o mesmo camiño. O propio lugar de Oseira estase reducindo. A comarca 
segue esmorecendo sen que se albisque ningún intento serio por frear tal 
decadencia. Segue imparable a extinción do rural co abandono total de pobos e 
lugares que noutrora tiveron vida. Non se fala de reformas no rural nin de 
incentivo algún que poida atraer novos habitantes. 

Non dispondo de máis información sobre este asunto, que consideramos de 
relevancia para o noso Concello, e desexando que a Corporación Municipal e a 
veciñanza coñezan en detalle a situación actual, o grupo municipal do BNG 
formula ao Alcalde de San Cristovo de Cea as seguintes  

Preguntas: 

1- ¿Cal foi o resultado das iniciativas citadas entre a Deputación e a familia 
de D. Olimpio, con presencia desta alcaldía, e cal e a relación actual, se 
é que existe, entre o museo Liste e os organismos públicos, sexan estes 
o Concello, a Deputación ou outros? 

2- Diante dos comentarios de que se poidera estar dando traslado de pezas 
deste museo a outros lugares, ¿Sabe algo disto o Concello de Cea? 

 

 

Asdo:    Manuel Pérez Vázquez 

 

 

SR. ALCALDE DE SAN CRISTOVO DE CEA 


