
Visita cultural da Asociación Aulas Abertas do Programa de Maiores da 

U-Vigo do campus de Ourense, a “A casa do Patrón” e castro de Doade. 

O sábado día 22 de Febreiro, a Asociación de Aulas Abertas do programa de maiores de U-Vigo 

do campus de Ourense fixo una visita ó conxunto etnográfico ”A Casa do Patrón” e a visita o 

Castro de Doade que rematou ca degustación do famoso “cocido na Casa Lola”, pertenecente ó 

complexo cultural.  

A chegada dos 23 membros participantes, 

foi recibida por Aurora, filla de Manuel 

Blanco Villar, o creador e artícife do maior 

museo etnográfico de Galicia, que abríu a 

visita o Museo Etnográfico de máis de 

2000 m2 de espacio expositivo, 

distribuidos en tres edificios onde se 

exponen máis de 4500 pezas do noso 

pasado como aperos de labranza, oficios 

esquencidos, fornos tradicionais, forxas, 

etc…  espalladas en trece salas expositivas 

onde se recrean os oficios de antaño, a 

malla, a moenda, a fia do liño, una escola e ata una taberna da época. 

Pero dentro dos méritos máis destacados do proxecto de Manuel Blanco Villar, no meu entender 

son dous, os de máis relevancia e interés galego:  

Un é a restauración integral da Aldea de Codeseda-Doade na que se ubica a totalidade do 

conxunto museístico que non deixa indiferente a ninguén que o visite, pola calidad e respeto do 

medio ambiente e a recuperación de antiguos oficios como a fia do liño, a sementeira , a malla, 

etc… das que xa se levan celebrando una veintena de edicións.  

Outra é a recuperación para 

humanidades do Castro de Doade, onde 

xa se levaron a cabo cinco excavación se 

iste ano farase a sexta. O castro de Doade 

un dos castros mellor fortificados de 

Galicia, e onde as suas especiais 

características fan diste conxunto un dos 

descubrimentos castrexos máis 

importantes dos últimos tempos. Hai 

tamén que suliñar que as pezas acadadas 

no castro pódense contemplar no mesmo 

museo da Casa do patrón, que foi 

autorizado por patrimonio de Galicia 

dada a sua categoría e medios de 

conservación. 

A comitiva foi percorrendo durante hora e media a totalidade dos espazos museísticos 

espallados, onde a guía narraba os pormenores dos obxetos e as funcións das estancias, e 

mesmo os oficios alí representados como a do zapateiro, zoqueiro, tear, fornada, etc… 



Logo tras un pequeno paseo, 

chegamos o Castro de Doade, situado 

na cima dunha pequeña elevación do 

terreo onde contemplamos as 

excavación feitas nas epatas 

anteriores e os procesos de traballo 

dos mesmos. Os visitantes poideron 

observar as líñes de forticicación, os 

restos das vivendas e otras 

construcción propias de un castro de 

especial singularidad e beleza.  

Para coller forzas pasamos ó espazo 

do bo xantar rexentado por Lola, que a máis de ser a muller de Manuel Blanco Villar, é a 

responsable do punto de perfección 

do cocido mellor de Galicia. Desta 

parte só podo dicir que non hai 

palabras para describir a calidade e 

sabor do que o visitantes disfrutaron 

nun día de sol e armonía na natureza 

increíble.  

O próximo día 7 de marzo, a 

Asociacion ten programada a visita 

cultural a Celanova, onde sen dúbida 

vai ser outro gran día onde 

contemplaremos as maravillas de 

tan importante e cercana belleza 

ademáis de asistir a un concerto de 

órgano no mesmo monasterio de S. Rosendo. 

 

 


