
 

PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE  A NECESIDADE  DE  CREACIÓN  DUN  PROXECTO 
MUSEÍSTICO RIBADENSE QUE ACOLLA OS DIFERENTES ACHADOS ARQUEOLÓXICOS 
DE  DISTINTAS  ÉPOCAS  ATOPADOS  NO  CONCELLO PARA A POSTA EN VALOR  DO 
NOSO PATRIMONIO.

O patrimonio cultural  de Ribadeo ocupa unha parte importante da oferta turística da vila, a 
pesar de estar eclipsado polo espectacular patrimonio natural, que ten por emblema a Praia 
das Catedrais. Desta maneira, desde o  Concello  apóstase por este patrimonio cultural  en 
todas as súas formas; mantendo e recuperando o patrimonio inmoble e monumental como o 
centro histórico, o barrio dos indianos ou o pequeno pobo pesqueiro de Rinlo, conservando o 
patrimonio  inmaterial  como  é  o  Camiño  de  Santiago  ou  as  festas  tradicionais;  e  á  vez 
innovando  e  promovendo  oferta  cultural,  coa  finalidade  de  que  esta  estea  sempre  en 
crecemento.

Conscientes da súa importancia, o Concello de Ribadeo está a levar a cabo unha aposta firme 
por  outro  tipo  de  turismo,  tratando de  converterse  nun  destino  sustentable  coa  misión  de 
protexer os nosos lugares e recursos distintivos a través dun turismo sabiamente administrado.

Sabemos que queda moito por facer. Así, temos un gran patrimonio arqueolóxico, que debemos 
poñer  en  valor.  Por  exemplo,  contamos  cun  dos  xacementos  paleolíticos,  que  pode 
considerarse como un asentamento de enorme importancia dentro do panorama arqueolóxico 
galego e un dos máis importantes da Cordilleira Cantábrica, cunha grande extensión e onde 
apareceron unha gran cantidade de restos que na actualidade atópanse depositados no Museo 
de Vilalba; entre estes restos arqueolóxicos contamos con diferentes mámoas, con máis de 
media ducia de castros, e tamén cuns petróglifos “podomorfos” únicos no país.

A  todos  estes  hai  que  sumarlles,  o  patrimonio  mergullado,  descuberto  en  épocas  máis 
recentes, como é o caso dos diversos pecios atopados na Ría de Ribadeo, nomeadamente un 
galeón do S.XVI, que está considerado coma o mellor conservado de Europa.

O recente descubrimento deste galeón único, acentúa o valor histórico da vila de Ribadeo. O 
tirón  mediático  que  se  xerou  por  esta  noticia  fai  que  sexa  o  momento  propicio  para 
propoñérmonos sacar adiante un proxecto cultural de carácter museográfico que poña en valor 
a historia e o patrimonio ribadense.

Sabemos, que a historia marítima de Ribadeo ten os seus inicios hai arredor de 2000 anos co 
porto  romano Portus  Iulianus,  e  ao logo do  tempo iranse desenvolvendo,  porto  e  vila,  de 
maneira conxunta ata chegar a converterse Ribadeo nun núcleo comercial de primeira orde no 
Cantábrico ibérico.

Deste  xeito,  no  S.  XVI  dátase  un  florecente  comercio  con  Andalucía  e  Portugal  (Lisboa), 
centrado na exportación da madeira. No S.XVII ferro, sal, viño e graxa de Balea discorren polo 
porto  de  Ribadeo.  Sendo  no  S.  XVIII  cando  o  porto  coñece  un  dos  seus  períodos  máis 
relevantes; por el entran directamente procedentes do Báltico, liño e cánabo para fornecer os 
tecedores de toda a comarca.

A pesares  da  importancia  da  historia  naval  da  Ría  de  Ribadeo,  o  seu  patrimonio  cultural  
subacuático é pouco coñecido, aínda que está empezando a coller relevancia nestes últimos 
anos cos descubrimentos recentemente atopados.

En 2011 a Dirección Xeral de Patrimonio confirmou a importancia dun xacemento arqueolóxico 
atopado durante o dragado da Ría de Ribadeo. A posterior prospección arqueolóxica revelou a 
presenza de algo único, os restos dun posible galeón do século XVI, nun excepcional estado de 
conservación. De feito, segundo a opinión dos expertos, toda a zona da ría fronte a Ribadeo 
debería considerarse como un xacemento arqueolóxico subacuático sen precedente, formado 
por varios pecios e por innumerables obxectos resultantes das actividades portuarias. Estes 
obxectos  perdidos  ou  guindados  desde  os  buques  que  frecuentaron  o  porto  de  Ribadeo 
conforman un rico rexistro arqueolóxico.

Estes achados poden abrir novas vías de estudo no esquecido campo da carpintería naval da 
Idade Moderna. A historia descoñece as técnicas da época debido ao sixilo co que os mestres 

 



 

carpinteiros levaban a cabo o seu traballo, polo que estes restos poden completar unha páxina 
en branco da historia marítima.

A vista está que Ribadeo conta con material dabondo para crear unha colección museográfica 
con  fondos  propios,  un  proxecto  cultural  que propoña  a  creación  dun espazo  destinado  á 
recuperación e difusión do seu patrimonio cultural  e etnográfico. Este proxecto achegaría á 
cidadanía o seu patrimonio e a súa historia, podendo empregarse para tal fin algún edificio 
representativo do noso Concello, como puidera ser o tan emblemático e ben acaído para este 
tema, Forte de San Damián.

Desta maneira e froito do noso rico e variado patrimonio arqueolóxico subacuático, o noso 
concello  debe  apostar  en  gran  medida  polo  desenvolvemento  de  turismo  centrado  na 
interpretación, coñecemento e goce do patrimonio cultural.

Como mencionamos  nas  primeiras  liñas  deste  documento,  aínda  que  o  interese  social  e 
turístico focalízase principalmente sobre a praia das Catedrais, é necesario romper con esta 
dinámica e apostar pola valorización de todo o patrimonio de Ribadeo, transformándoo, á súa 
vez,  nunha oportunidade para o aproveitamento socioeconómico compatibilizándoo coa súa 
conservación e mantemento. E maior relevancia ten aínda o feito de que esa valoración esperte 
na sociedade, local e foránea, a conciencia de respecto cara á nosa cultura e da importancia da 
súa conservación.

 

Por estes motivos solicitase do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte 
ACORDO

PRIMEIRO:  O Pleno do Concello de Ribadeo acorda poñer en marcha un proxecto 
museístico co que valorizar todo o noso legado arqueolóxico que vaiamos acumulando. Para tal 
fin contamos cun inmoble, xa referido na exposición de motivos, que podería cumprir ben as 
funcións  de  espazo  físico  necesario  para  localizar  e  poñer  a  disposición  da  cidadanía  tal 
patrimonio: trátase do Forte de San Damián.

SEGUNDO:  O Pleno do Concello de Ribadeo insta á Deputación Provincial de Lugo 
para que desde as diferentes áreas de goberno de dita institución que teñan competencias no 
ámbito da museoloxía se mobilicen os medios técnicos, humanos e económicos necesarios 
para colaborar  na posta  en marcha dun proxecto museístico que permita  adaptar  o citado 
inmoble  para  poder  dar  cabida  aos  diferentes  achados  arqueolóxicos  atopados  no  noso 
Concello.

TERCEIRO : O Pleno do Concello de Ribadeo insta á Xunta de Galicia, nomeadamente 
á súa Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para que desde o seu 
ámbito  competencial  fagan chegar  os  medios técnicos,  humanos e económicos  necesarios 
para  colaborar  tamén  neste  proxecto  museístico  que  contribúa  á  posta  en  valor  do  noso 
patrimonio arqueolóxico acondicionando o referido Forte de San Damián.

 

Ribadeo, a data da sinutura 
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