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La Asociación Española de Economía Agraria (AEEA) y la Sociedade 
Portuguesa de Estudos Rurais (SPER), con la colaboración de la Grupos 
de Sociología Rural y Sociología de la Alimentación de la Federación 
Española de Sociología (FES), la Asociación de Geógrafos Españoles 
(AGE) y la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), han 
organizado el X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales en Palencia (CIER) 
durante los días 16 y 17 de octubre de 2014. El lema del Congreso, 
“Territorios Rurales, Agriculturas Locales y Cadenas Alimentarias”, se 
hace eco de la pluralidad de intereses y enfoques metodológicos de 
las diferentes sociedades científicas de estudios rurales, así como de 
las prioridades que en estos momentos tienen los territorios rurales de 
España y Portugal. Este libro recoge las comunicaciones presentadas 
al X CIER, después del proceso de revisión por pares al que se han 
sometido.
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novAs formAs de fAzer Turismo rurAl nA gAlizA: 
eCoAgroTurismo ArqueixAl

Pereiro, X.
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) 
Centro de Estudos Turísticos (CEDTUR-ISMAI).

RESUMO: Através da análise de um caso de estudo, o projeto ecoagroturístico Arqueixal 
(www.arqueixal.es), pretendemos elucidar acerca dos problemas e as oportunidades de pro-
duzir uma forma alternativa e responsável de fazer turismo rural. Arqueixal é uma exploração 
agrícola orientada à produção de produtos lácteos (queijo de vaca, iogurtes e leite), que se 
situa na aldeia de Albá (Palas de Rei-Lugo-Galiza), no centro da Galiza, por onde discorre o 
Caminho Francês de Santiago de Compostela. Da mão de Luís Carrera Valín e família, Arquei-
xal iniciou a sua atividade de produção de queijo em 1989 e recebeu ao longo da sua história 
muitas distinções e reconhecimentos internacionais. A sua filosofia evoluiu, com o passar 
do tempo, face a uma produção ecológica e, muito recentemente, tem recuperado uma parte 
da aldeia para hospedagem ecoagroturístico e um economuseu rural. Este caso de estudo, 
representa na Galiza uma inovação e uma mudança de paradigma de um turismo rural sem 
agricultura para uma agricultura com turismo, de acordo com uma visão ecológica, responsá-
vel e adaptada culturalmente ao contexto no que se enquadra. 

PALAVRAS-CHAVE: Ecoagroturismo, Turismo responsável, Novas ruralidades, Galiza.

INTRODUCCIÓN
Esta comunicação enquadra-se numa linha 
de trabalho de investigação antropológi-
ca sobre as transformações socioculturais 
dos chamados espaços rurais da Galiza 
(cf. Varela, 2004; Pereiro, 2004, 2005, 2012; 
Prado, 2007; Cristóvão e Pereiro, 2012; Pereiro 
e Prado, 2013; Roseman, Prado e Pereiro, 
2013a, 2013b) que vimos desenvolvendo 
desde princípios dos anos 1990. Com base 
numa metodologia de análise etnográfica 
de um caso de estudo, pretendemos ilustrar 
os problemas e as oportunidades de produ-
zir um turismo mais sustentável que ligue a 
agricultura ecológica com o turismo rural, o 
que definimos como ecoagroturismo. Este 
exemplo demostra a importância do estudo 
da articulação entre tradição e inovação, e 
entre agricultura e turismo, pouco estudados 
nos espaços rurais galegos. Entendemos por 
inovação, não uma quebra com a tradição, 

e sim uma forma de adaptação a mudança 
glolocal. Além mais, este projeto empresarial 
apresenta a possibilidade e necessidade de 
mudança de paradigma nas políticas de turis-
mo rural da Galiza, de um turismo rural sem 
agricultura a uma agricultura com turismo 
mais articulados. 

DISCUSIÓN
Quando falamos em ecoagroturismo esta-
mos a referir-nos a um tipo de turismo que 
se desenvolve em explorações agrícolas, isto 
é, como um rendimento complementar da 
agricultura ecológica (Fleischer e Tchetchik, 
2005, Phillip et al., 2010) e um consumo dos 
produtos locais que gera uma relação de pro-
ximidade e intimidade da agricultura com o 
turismo, mediada pelo escoamento da co-
mida e os produtos autóctones numa fileira 
de quilómetro cero. Por outro lado, se bem 

http://www.arqueixal.es
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o ecoagroturismo pode ser enquadrado no 
turismo rural como um subtipo de produto 
segmentado no mercado, ele é algo mais do 
que um simples produto turístico mais. Na re-
alidade, é uma nova forma de fazer turismo, 
mais ético e mais responsável. Equiparável 
ao que nalguns países como Brasil definem 
como quintas pedagógicas, nele os benefí-
cios são distribuídos de forma equitativa e 
comunitária, a participação é garantida pelo 
envolvimento dos locais e a sustentabilida-
de caminha na ligação entre o económico, o 
social, o ambiental e o cultural. O ecoagrotu-
rismo, enquanto forma alternativa de praticar 
o turismo rural, representa uma partilha de 
saberes não assimétrica entre os locais e os 
visitantes (Porcal e Armentia, 2001; Sayadi e 
Calatrava, 2001). 

Acrescentar também que o ecoagroturismo é 
um elemento que se pode interpretar melhor 
à luz das novas ruralidades. As novas rurali-
dades começam a visibilizar-se nalguns con-
textos nos anos 1960 porque se inicia uma 
mobilidade de pessoas do urbano para o rural 
motivadas pelo desencanto e descontenta-
mento da vida nas cidades (contraurbaniza-
ção), pela falta de oportunidades nas cidades 
e por adaptação pragmática e criativa às 
novas situações globais (Rivera, 2009). Este 
movimento de migração urbano rural promo-
veu mudanças em muitos espaços rurais. Ele 
está associado à contracultura e ao movi-
mento hippie nos EUA e ao Maio do 1968 na 
França, que foram o germe do que mais tarde 
se conheceu como movimento neorural nou-
tras partes do mundo, caraterizado por um 
certo rejeite do capitalismo e da vida nas ci-
dades junto com uma ideologia de regresso à 
natureza (Seymour, 2006) que podemos qua-
lificar como pastoralismo (Marx, 1964, 1976) 
ou de revalorização simbólica do campo face 
ao valor da cidade (Nogué i Font, 1988). 

Desde estas lentes teóricas, o objeto da nos-
sa comunicação é mostrar como se cons-
troem novas ruralidades utilizando novas 
formas de fazer turismo rural sem esvaziar a 
realidade agrária do rural. Assim a lógica do 
enlace entre agricultura e turismo pode ser 
adequada em contextos e projetos onde a 

agricultura não se subordina ao turismo. Para 
atingir esse objetivo realizaremos uma abor-
dagem de uma exceção cultural, o projeto 
ecoagroturístico Arqueixal (ver www.arquei-
xal.es). Arqueixal é um projeto familiar loca-
lizado na pequena aldeia de Albá, de cerca de 
uns 70 habitantes, no concelho-município de 
Palas de Rei (província de Lugo – comarca da 
Ulhoa – comunidade autonômica da Galiza), 
nas proximidades do Caminho Francês de 
Santiago de Compostela, no centro da Galiza. 
O concelho de Palas de Rei contempla 3.743 
habitantes e 18,7 habitantes por quilóme-
tro quadrado (fonte: Instituto Galego de 
Estatística, www.ige.eu). 

Através deste caso de estudo pretendemos 
elucidar os problemas e as oportunidades 
de produzir uma forma diferente de fazer 
turismo como é o ecoagroturismo responsá-
vel, assim como de desenvolver projetos de 
educação ambiental e patrimonial diferentes 
e baseados integramente na experiência dos 
visitantes (cf. http://www.sondaldea.es/ ). 
A metodologia utilizada nesta investigação 
longitudinal foi a etnografia antropológica: 
trabalho de campo, observação participante, 
entrevistas cos agentes sociais e visitantes, 
análise documental e audiovisual, ciberetno-
grafia e etnografia virtual. De forma comple-
mentar e numa linha de investigação-ação, 
dois ex-alunos da nossa licenciatura em 
antropologia aplicada, Gonçalo Mota e Ivett 
Krezet, graças a uma bolsa Leonardo da Vinci 
da União Europeia (2009-2010) desenvolve-
ram, baixo a minha orientação científica, um 
projeto de construção da imagem pública 
do projeto (cf. http://www.arqueixal.es ) e de 
dois documentários antropológicos sobre a 
cultura do queijo da denominação de origem 
Arzua-Ulhoa. Esta estratégia metodológica 
permitiu-nos produzir um conhecimento pró-
ximo e familiar de uma realidade cercana cul-
turalmente mas complexa do ponto de vista 
da mirada antropológica. 

A escolha deste caso de estudo tem a ver 
com o modelo do caso para pensar a inova-
ção em responsabilidade turística e o turis-
mo de base local comunitária. Portanto não 
é um caso representativo do turismo rural da 

http://www.arqueixal.es
http://www.arqueixal.es
http://www.ige.eu
http://www.sondaldea.es
http://www.arqueixal.es
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Galiza, porém uma exceção cultural na diver-
sidade. Mas ele não deixa de ser significativo 
das mudanças acontecidas nos espaços 
rurais da Galiza, um território considerado 
rural, que experimenta um forte processo de 
urbanização desde os anos 1960. Este en-
saio cultural que representa este ecoagrotu-
rismo está a inspirar muitos outros projetos 
de turismo responsável. Mais além, a justifi-
cação da sua escolha está em relação a: a) 
a importância deste projeto na exportação 
de uma forma de entender a ruralidade e o 
turismo rural galego; b) o conhecimento an-
tropológico longitudinal e transversal com 
seguimento do caso desde o seu nascimento 
em 1989; c) a excecionalidade cultural como 
forma de acrescentar conhecimento sobre a 
diversidade turística, uma tarefa fortemente 
antropológica.

A nossa comunicação apresentará inicial-
mente este caso de estudo num contexto 
geral de transformações dos espaços rurais 
da Galiza e o papel do turismo rural nessas 
mudanças. A continuação, debruçar-nos-
-emos sobre o ecoagroturismo responsável 
e as suas perspetivas teóricas, para final-
mente analisar o projeto Arqueixal à luz dos 
contextos teóricos anteriormente expostos. 
Concluiremos a nossa exposição com uma 
reflexão sobre a mudança de paradigma no 
turismo rural galego, de um turismo sem agri-
cultura a uma agricultura com turismo res-
ponsável protagonizada e liderada por novos 
camponeses e novos rurais que se adaptam 
às novas condições do mercado. Destacar 
também que os resultados da investigação 
apontam para a necessidade de novos cami-
nhos nas políticas e práticas do turismo rural 
na Galiza.
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