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UNHA TERRA
DE SEGREDOS
Galicia é a terceira comunidade autónoma en riqueza 

artística. Santiago de Compostela, o Camiño de Santiago, 

as Murallas romanas de Lugo e a Torre de Hércules da 

Coruña forman parte do selecto catálogo do Patrimonio 

da Humanidade da UNESCO. 

Para valorar un dos legados artísticos máis sobranceiros 

de España e de Europa, descubriremos brevemente 

cada época e estilo, salientado os lugares que polo seu 

interese monumental ou artístico son unha visita obrigada, 

e tratando cada apartado coa intención de ofrecer unha 

información útil para o viaxeiro sobre os monumentos e 

lugares máis destacados.

VIRXE ABRIDEIRA (Allariz)

SANTA MARÍA DE GRACIA (Monterrei)
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O Patrimonio Monumental de Galicia é un 

interesante conxunto de obras e monumentos 

artísticos que imos descubrir seguindo a 

secuencia histórica que guiou o seu proceso 

creativo e artístico. Imos ver que en cada 

recuncho de cada unha das catro provincias 

galegas hai lugares que merecen unha visita, 

e que é preciso coñecer mellor os segredos de 

Galicia para poder gozar da beleza do seu 

patrimonio.

15

Galicia descóbrese en cada 
lenda, en cada tradición 
herdada de pais a fi llos, 
mais para entender Galicia 
a fondo cómpre coñecer 
tamén a súa historia, os 
seus monumentos, o seu 
patrimonio cultural e cada 
un dos seus segredos.

GÁRGOLAS (Santiago de Compostela)

SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO (Foz)
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UNHA VIAXE Á
PREHISTORIA
EN GALICIA CONVIVEN O PASADO E O FUTURO 

NUNHA PAISAXE CHEA DE CONTRASTES; BOA 

MOSTRA SON AS PEGADAS DA NOSA PREHISTORIA, 

QUE LLE PERMITEN AO VISITANTE FACER UNHA 

GRAN VIAXE ÁS ORIXES DA CULTURA DOS GALEGOS 

E DA HUMANIDADE.

As primeiras pegadas do ser humano en Galicia 

son os restos megalíticos, os petróglifos prehistóricos 

e, xa na Idade dos Metais, o mundo castrexo.

Un dos maiores tesouros megalíticos é o Dolmen. 

Unha estraña cámara, de planta poligonal ou 

rectangular, formada por enormes pedras planas 

espetadas no chan, cunha gran lousa pétrea a 

xeito de cuberta. Estas salas de enterramento 

colectivo atopábanse soterradas baixo un outeiro de 

terra chamado “túmulo”. En Galicia estes túmulos 

coñécense como mámoas, namentres que a 

cámara funeraria que co paso do tempo quedou 

ao descuberto se denomina anta ou arca.

Galicia tamén é rica en petróglifos, fermosos 

debuxos prehistóricos gravados en rochas ao aire 

libre que son o testemuño máis antigo dun medio 

de comunicación entre os galegos e o alén. O 

enigmático significado dos labirintos, cervos, escenas 

de caza, formas humanas ou símbolos astrais 

acentúan a súa beleza.

Durante a Idade do Ferro, Galicia converteuse 

nunha potente rexión mineira inzada de castros: o 

primeiro tipo de asentamento do que aínda temos 

constancia. A súa sorprendente abundancia, máis 

de 5.000, demóstranos como aquela sociedade 

transformou os seus hábitos rurais para centrarse na 

elaboración artística de produtos metalúrxicos.
DOLMEN DE DOMBATE (Cabana de Bergantiños)

PETRÓGLIFO. PARQUE ARQUEOLÓXICO DA ARTE RUPESTRE (Campo Lameiro)
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Puntos de interese

DOLMEN DE DOMBATE
Costa da Morte

 DOLMEN DE PEDRA DA ARCA
Costa da Morte

CONXUNTO DOLMÉNICO DE MAUS DE SALAS
Celanova-Limia

PETRÓGLIFOS DE CAMPO LAMEIRO
Ría e Terras de Pontevedra

DOLMEN DE AXEITOS
Ría de Arousa

Arquitecturas
para a morte1

 CASTRO DE SANTA TEGRA
Ría de Vigo e Baixo Miño

CASTRO DE ELVIÑA
A Coruña e As Mariñas

CASTROMAO
Celanova-Limia

CASTRO DE BAROÑA
Ría de Muros e Noia

CASTRO DE VILADONGA
Lugo e A Terra Chá

CASTRO DE SAN CIBRAO DE LAS
O Ribeiro

 Habitat
castrexo2

O hábitat castrexo encerra unha gran riqueza 

patrimonial e artística, un auténtico deleite en 

arquitectura e ourivaría. Un castro está constituído 

por un grupo de construcións, choupanas e 

alpendres, diseminadas en pequenas agrupacións 

e arrodeadas, pola súa vez, dunha ou varias 

murallas. A casa ou cabana castrexa está formada 

por un valado circular de pedra de escasa altura e 

unha cuberta de palla de centeo chamada colmo. 

Para facilitar a súa defensa situábanse en lugares 

elevados ou en promontorios costeiros, o que os fai 

aínda máis atractivos.

O uso deste tipo de construcións con teito de palla 

mantívose ao longo da historia en todo o noroeste 

peninsular, e ata os nosos días chegaron construcións 

como as pallozas, que afunden as súas raíces no 

pasado.

CASTRO DE VILADONGA (Castro de Rei)
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A PEGADA
DE ROMA
A PRESENZA ROMANA EN GALICIA DEIXOU UNHA 

PEGADA INDELEBLE EN TODO O TERRITORIO; 

FOI UNHA OCUPACIÓN QUE MARCOU OS 

NOSOS COSTUMES, A NOSA CULTURA, OS NOSOS 

COÑECEMENTOS E, NOMEADAMENTE, O NOSO 

PATRIMONIO E O DA HUMANIDADE. VISITAR AS 

SÚAS CONSTRUCIÓNS É DESCUBRIR COMO VIVÍAN 

OS ROMANOS NOS LINDES DO SEU IMPERIO, NO 

FINAL DO SEU MUNDO COÑECIDO.

O Imperio Romano interesouse dende o primeiro 

momento pola riqueza mineira de Galicia. 

No século primeiro de nosa era, tras varias 

exploracións e cen anos de guerra, o noroeste 

peninsular pasou a formar parte da España 

romanizada que lle deu o seu actual nome a 

Galicia (Gallaecia).

A comercialización da súa metalurxia converteuna 

nun territorio entrecruzado por calzadas que 

atravesaban o noroeste por Astorga, A Coruña 

e Braga. Aínda hoxe en día podemos admirar 

os seus restos na Vía Nova, en Ourense, en pontes 

coma o de Bibei e en monólitos de sinalización 

coma os miliarios.

Por mor da súa privilexiada situación, os portos 

galegos servían de enlace para as escuadras 

romanas coas illas do estaño (Inglaterra). De feito, 

dende a actual A Coruña partiu Xulio César nunha 

expedición naval que o levou a Inglaterra; e outro 

célebre romano, Octavio Augusto, había vir a Galicia 

anos despois para impoñer a Pax Romana neste 

territorio.

Testemuña daquelas travesías foi o faro romano 

da Coruña. A Torre de Hércules é o faro en 

funcionamento máis antigo do mundo e foi 

declarado Patrimonio da Humanidade no 2009. 

TORRE DE HÉRCULES (A Coruña)

MURALLA ROMANA (Lugo)
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Como tamén o foi no 2000 a 

marabillosamente conservada muralla de Lugo 

(Lucus Augusti), coas súas 85 impresionantes 

torres orixinais -das que quedan en pé 71- e os 

seus máis de dous quilómetros de lonxitude.

Outro atractivo de Galicia para o mundo 

romano eran as súas augas e fontes termais, 

que deron orixe a balnearios e termas coma 

as de Lugo, a cidades coma Ourense, e a 

templos pagáns dedicados ás ninfas, coma o 

recóndito Santalla de Bóveda.

Puntos de interese

 NINFEO DE SANTALLA DE BÓVEDA (Lugo)PONTE ROMANA (Ourense)

MURALLA ROMANA (Lugo)

MURALLA ROMANA
Lugo e A Terra Chá

 TORRE DE HÉRCULES
A Coruña e As Mariñas

  PONTE ROMANA
Terras de Ourense e Allariz

Título
sección1

  CONSTRUCIÓNS AO LONGO
DA “VÍA NOVA” OU “VÍA XVIII”
Celanova-Limia / Manzaneda-Trevinca

 NINFEO DE SANTALLA DE BÓVEDA
Lugo e A Terra Chá

  AS TERMAS DE LUGO
Lugo e A Terra Chá
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OS PRIMEROS
PASOS DO
CAMIÑO
O CAMIÑO DE SANTIAGO É O SÍMBOLO UNIVERSAL 

DE GALICIA; COÑECER A SÚA HISTORIA E AS SÚAS 

ORIXES É ENTENDER COMO NACEU UNHA CULTURA 

MILENARIA QUE VERTEBROU O DESENVOLVEMENTO 

DE GALICIA E DO SEU PATRIMONIO.

O xeneroso agro galego favoreceu a formación 

de grupos de ermitáns e de mosteiros. Galicia 

era un territorio ideal para a vida illada e retirada 

dos cenobios altomedievais e para as súas 

construcións, auténticas xoias da arquitectura 

española prerrománica. 

En Galicia, a Alta Idade Media, no século IX, 

ten como momento culminante a aparición dun 

enterramento da época romana cos restos do 

apóstolo Santiago durante o reinado de Afonso II. 

Dous santos promoveron o culto e a arte daqueles 

tempos: San Froitoso de Braga, patriarca da igrexa 

visigoda galega, e San Rosendo de Celanova, 

promotor de construcións mozárabes durante o 

século X. Dende os grupos de eremitas que vivían 

en covas e construían templos rupestres -coma o de 

San Pedro de Rocas, no século VI- ata a chegada 

dos primeiros peregrinos e a consolidación do 

Camiño de Santiago, no século X Galicia convértese 

en berce dun rico e variado patrimonio artístico 

prerrománico. 

Os monumentos prerrománicos mellor conservados 

están no sur de Galicia e ao longo do Camiño de 

Santiago; a súa historia arrinca neste período.

SAN PEDRO DE ROCAS (Esgos)

 SAN XES DE FRANCELOS (Ribadavia)
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Puntos de interese

 SANTA MARÍA DO CEBREIRO
Ancares-Courel

SAN MIGUEL DE CELANOVA
Celanova-A Limia

 Despois do
descubrimento de Santiago3

SAN MIGUEL DE CELANOVA (Celanova)

O CEBREIRO (Pedrafi ta do Cebreiro)

SAN PEDRO DE ROCAS
Ribeira Sacra

  A vida ermitá
na Ribeira Sacra1

 SANTA COMBA
Celanova-A Limia

SAN XES DE FRANCELOS
O Ribeiro

  Cristianismo
visigodo2
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A IDADE DE
OURO DO
ROMÁNICO

GALICIA TEN A SORTE DE SER UN DOS 

EPICENTROS DO ESPLENDOR DA IGREXA 

NOS SÉCULOS XI E XII. O ROMÁNICO 

SALPICOU TODA GALICIA CON 

MARABILLAS QUE O VISITANTE PODE 

CONTEMPLAR EN CADA RECUNCHO.  

Galicia viviu unha auténtica idade de 

ouro da arquitectura no románico. O 

protagonismo político da rexión e o 

auxe do Camiño de Santiago nos 

séculos XI e XII posibilitaron a difusión 

do románico por todo o seu territorio. 

O románico galego amosa todo 

o seu esplendor sobre todo nunha 

gran cantidade e variedade de 

templos, nas catedrais, nos mosteiros, 

en numerosas igrexas e capelas 

parroquiais e, excepcionalmente, no 

pazo arcebispal de Santiago.

SANTIAGO DE VILAR DE DONAS (Palas de Rei)

 SAN TOMÉ DE SERANTES (Leiro)
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O templo románico galego adórnase con 

toda unha serie de pezas escultóricas nos 

canzorros, baixo os beirados, nos capiteis 

das súas portadas e columnas, ou en 

frontais e tímpanos. O románico galego 

é prioritariamente compostelán, de orixe 

francesa, malia que a finais do século XII 

a influencia cisterciense se reflectirá en 

arquitecturas máis austeras.

A Galicia Románica é especialmente 

salientable en dúas áreas xeográficas onde 

a acumulación e variedade de templos é 

un regalo para a vista: a ribeira lucense 

do Miño, na súa confluencia co río Sil, e a 

vitivinícola comarca do Ribeiro en terras 

Atopamos arquitectura 
románica, non só 
nas catedrais e en 
numerosos mosteiros, 
que amosamos por 
separado, senón en 
numerosos templos e 
capelas parroquiais.

SAN LOURENZO DE CARBOEIRO (Silleda)

MOSTEIRO DE CAAVEIRO (A Capela)
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ourensás. Santo Estevo de Ribas de 

Miño, San Paio de Diomondi, San 

Miguel de Eiré, San Fiz de Cangas, 

Marrube ou San Martiño da Cova 

son algunhas das etapas ineludibles 

nesta Ruta do Románico pola Ribeira 

Sacra do Miño. No Ribeiro, entre 

Ribadavia e O Carballiño, atopamos 

outro enclave de mosteiros e igrexas 

enmarcados entre viñedos. O 

itinerario ideal lévanos polas igrexas 

de Lebosende, Lamas e San Tomé 

de Serantes, no concello de Leiro, 

para seguirmos por San Martiño de 

Cameixa, San Mamede de Moldes 

e San Xulián de Astureses, xa no 

concello de Boborás.

SANTO ANTONIÑO (Toques)

SAN MIGUEL DE BREAMO (Pontedeume)
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Puntos de interese

SANTA MARÍA DE MEZONZO
Terras de Santiago

 SAN BARTOLOMEU
Ría de Vigo e Baixo Miño

SANTA MARÍA DO CAMPO
A Coruña e As Mariñas

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS
Terras de Ourense e Allariz

SANTA MARÍA DE ACIVEIRO
Deza-Tabeirós

SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO
Mariña Lucense

SANTA MARÍA DE SAR
Terras de Santiago

MOSTEIRO DE CAAVEIRO
Ferrolterra

  Templos con
planta basilical1

 SAN MIGUEL DE BREAMO
Ferrolterra

SANTIAGO DE VILAR DE DONAS
Lugo e A Terra Chá

SAN PEDRO DE ANGOARES
Ría de Vigo e Baixo Miño

   Templos con 
planta de cruz3

 SAN NICOLAO DE PORTOMARÍN
Ribeira Sacra

TEMPLO E CALVARIO DE SANTO ANTONIÑO
Terras de Santiago

TEMPLO E FRESCOS DE SANTA MARÍA
Terras de Santiago

SAN PEDRO DE VILANOVA
Deza-Tabeirós

SAN PEDRO FIZ DO HOSPITAL
Ancares-Courel

 Templos dunha 
soa nave4

 SANTA MARÍA DE CAMBRE
A Coruña e As Mariñas

SAN LOURENZO DE CARBOEIRO
Deza-Tabeirós

Templos con cabeceira
de deambulatorio2

SANTA MARIÑA DE AUGAS SANTAS (Allariz)
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MOSTEIROS
MEDIEVAIS:
UNHA MARIDAXE
CON SABOR
GALEGO
MOSTEIROS E CONVENTOS POBOAN AS PAISAXES 

MÁIS IMPRESIONANTES DA NOSA TERRA. 

CONVIVINDO CON MONTAÑAS, CANTÍS E VALES 

FÉRTILES, FORXAN UNHA PAISAXE ÚNICA ONDE 

UNHA RELIXIOSA DEDICACIÓN DEU ORIXE A 

ALGÚNS DOS NOSOS MELLORES VIÑOS.

Os grupos de monxes galegos que vivían illados 

dependían de familias nobres, mais a partir do 

ano 1000 unha vaga de renovación espiritual e 

organizativa ha transformalos. Galicia, afastada 

da Reconquista e favorecida polos monarcas de 

León e de Castela, será, entre os séculos XI e XV 

un territorio propicio para a aparición de centos 

de mosteiros e conventos románicos e góticos.

Durante o románico, moitos mosteiros 

agrupáronse baixo a autoridade do mosteiro 

francés de Cluny. O monacato cluniacense tivo en 

Galicia importantes centros de gran valor artístico, 

con dedicación case exclusiva ao culto.

Como reacción, por non respectar estritamente 

a norma beneditina do ora et labora, xurdiu en 

Francia a orde cisterciense, que buscabaorganizativa ha transformalos. Galicia, afastada 

da Reconquista e favorecida polos monarcas de 

León e de Castela, será, entre os séculos XI e XV 

a norma beneditina do ora et labora, xurdiu en 

Francia a orde cisterciense, que buscaba

SALA CAPITULAR DO MOSTEIRO DE OSEIRA (San Cristovo de Cea)

MOSTEIRO DE SANTA MARÍA
(Xunqueira de Espadanedo)
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instalarse en lugares máis retirados. O Císter 

estendeu en Galicia o cultivo de terras cunha 

organización moderna da cultura agraria.

Non hai comarca galega que non conte con 

algún mosteiro onde se conserve o templo 

románico. A conca do río Sil, atravesando no 

seu curso as provincias de Lugo e Ourense, 

é coñecida como a “Ribeira Sacra” polos 

numerosos mosteiros e templos medievais 

que a poboan. As máis importantes 

comunidades relixiosas foron reformadas nos 

séculos XV e XVI, coñecendo unha segunda 

época de esplendor durante o Renacemento 

e o Barroco, con reformas e melloras de 

distintos estilos artísticos. 

A “Ribeira Sacra” 
debe o seu nome aos 
numerosos mosteiros 
e templos medievais 
que a poboan

SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL (Parada de Sil)
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As novas ordes do mundo gótico xurdidas 

no século XIII —os franciscanos e os 

dominicos— instalaron os seus conventos 

fóra das murallas das vilas galegas. 

Dedicados á predicación e ás obras de 

caridade, puxeron os seus templos ao 

servizo da nobreza e a fi dalguía galegas 

como panteóns funerarios.

Galicia é, de certo, territorio monástico por 

excelencia, refl exo dunha Idade Media 

na que a vida rural e urbana acadou 

un gran desenvolvemento, onde existiu 

unha intensa vida espiritual ao abeiro 

destes centros relixiosos, que foron celosos 

protectores da cultura de Occidente

MOSTEIRO DE SAN CLODIO (Leiro)

CONVENTO DE FERREIRA DE PANTÓN (Pantón)

MOSTEIRO DA ARMENTEIRA (MEIS)
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Puntos de interese

 SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL
Ribeira Sacra

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO
Ribeira Sacra

SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL
Ribeira Sacra

CONVENTO DE FERREIRA DE PANTÓN
Ribeira Sacra

  A Ribeira
Sacra1

 SAN DOMINGOS DE BONAVAL
Terras de Santiago

SAN FRANCISCO DE BETANZOS
A Coruña e As Mariñas

SANTO DOMINGO DE RIBADAVIA
O Ribeiro

SAN FRANCISCO DE VIVEIRO
Mariña Lucense

SAN FRANCISCO E STO. DOMINGO
Lugo e A Terra Chá

Conventos
góticos3

MOSTEIRO DE MONFERO
Ferrolterra

MOSTEIRO DE OIA
Ría de Vigo e Baixo Miño

MOSTEIRO DE MELÓN
O Ribeiro

 MOSTEIRO DE OSEIRA
O Ribeiro

MOSTEIRO DE SOBRADO DOS MONXES
Terras de Santiago

MOSTEIRO DA ARMENTEIRA
Ría de Arousa

MOSTEIRO DE MEIRA
Lugo e A Terra Chá

   Monumentos 
cistercienses2

SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL (Nogueira de Ramuín)
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UNHA HISTORIA
DE SERVOS
E SEÑORES

NA GALICIA FEUDAL O CAMPESIÑADO VIVÍA 

SOMETIDO Á NOBREZA, Á IGREXA OU Á COROA, 

QUE GOBERNABAN DENDE AS SÚAS PODEROSAS 

E NUMEROSAS FORTIFICACIÓNS, MURALLAS E 

TORREÓNS, QUE AÍNDA HOXE EN DÍA PODEMOS 

CONTEMPLAR EN CIDADES E ZONAS RURAIS.

En Galicia existiron tres tipos de cidades: as 

poboacións episcopais, onde a autoridade 

eclesiástica controlaba a vida urbana; as vilas 

señoriais, onde se exercía o poder feudal da 

nobreza, e as cidades dependentes da Coroa. 

Todas elas controlaban os seus privilexios ou 

defendían a súa liberdade con murallas e 

fortificacións. Nas episcopais, a mesma catedral 

chega a converterse en fortaleza, como aconteceu 

en Tui, Ourense ou Santiago. Nas nobiliarias, como 

Pontedeume, Monforte de Lemos ou Monterrei, 

o castelo feudal tutela a vida da veciñanza. 

Nas cidades dependentes da Coroa, coma na 

Coruña, Ribadavia ou Viveiro, son os alcaides e 

as institucións municipais as que garanten os seus 

foros. 

As defensas e fortificacións da costa lémbrannos 

que Galicia foi na Idade Media obxectivo de 

expedicións e saqueos. Nas súas fronteiras 

terrestres, pasos de montaña e canles de ríos 

instaláronse torreóns e castelos con funcións tácticas 

de vixilancia e control. O castelo residencial 

aparece nas poboacións nobiliarias, namentres que 

nas reais e episcopais as gornicións mantéñense no 

alcázar. Esta variedade de instalacións militares, 

con funcións loxísticas ou estratéxicas segundo os 

casos, fai posible a existencia de todo tipo de 

castelos, torreóns e murallas urbanas.

No século XV unha serie de levantamentos 

populares contra a Igrexa e contra a nobreza, 

coñecidos como as “Guerras Irmandiñas”, 

subleváronse contra este sistema de distribución do 

poder e contra as fortificacións como símbolos do 

sometemento opresivo. Amparados nunha nova 

política dos Reis Católicos, atacaron os alicerces dun 

réxime despótico, levando á ruína a maioría dos 

grandes castelos e fortificacións galegos, hoxe en 

día os máis deles restaurados. 

FORTIFICACIÓN DE MONTERREAL (Baiona)
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Puntos de interese

 CASTELO DE SOUTOMAIOR
Ría de Vigo e Baixo Miño

CASTELO DE PAMBRE
Lugo e A Terra Chá

CASTELO DE VIMIANZO
Costa da Morte

CASTELO DE VILASOBROSO
Ría de Vigo e Baixo Miño

 TORRES DE OESTE
Ría de Arousa

FORTIFICACIÓN DE MONTERREAL
Ría de Vigo e Baixo Miño

Os perigos
do mar1   Señoríos 

fortificados3

  VILANOVA DOS INFANTES
Celanova-Limia

CONXUNTO FORTIFICADO DE MONTERREI
Verín-Viana

RIBADAVIA
O Ribeiro

CASTRO CALDELAS
Ribeira Sacra

MONFORTE DE LEMOS
Ribeira Sacra

 Vilas á sombra
do castelo2

CASTELO DE MONTERREI (Monterrei)

CASTELO DE SOUTOMAIOR (Soutomaior)
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GALICIA CONTA CO PRIVILEXIO DE VER CONSTRUÍDAS NO 

SEU LIMITADO TERRITORIO UN TOTAL DE CINCO CATEDRAIS 

ROMÁNICAS. É UN CASO ÚNICO QUE NOS PERMITE 

CONTEMPLAR A EVOLUCIÓN DA ARQUITECTURA E OS SEUS 

ESTILOS DURANTE O LONGO PERÍODO QUE ABRANGUEU A 

SÚA CONSTRUCIÓN.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A primeira foi a gran CATEDRAL DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. As obras, 

principiadas no ano 1075, duraron ata 

1211. Os seus principais arquitectos 

foron Bernaldo o Vello, Estevo e Mateo, 

autor do mundialmente famoso Pórtico 

da Gloria e do coro pétreo reconstruído 

hoxe no Museo. Durante o período 

gótico fortifi couse con ameas e torres, 

no Renacemento engadíuselle o claustro 

actual e durante o Barroco reconstruíse 

exteriormente. De obrigada visita son 

a capela da Corticela e o paseo polas 

cubertas.

A CATEDRAL DE LUGO, iniciada no século 

XII, construíse en varias fases, cambiando 

de cabeceira no período gótico e de 

fachada no século XVIII. Do Renacemento 

conserva os retablos fl amengos de 

Cornelis de Holanda. O visitante non 

debe deixar de ver as súas marabillosas 

obras barrocas, como o coro catedralicio, 

a sancristía, o claustro e mais a capela 

de Nosa Señora dos Ollos Grandes.

Gran parte da historia 

de Galicia está 

vinculada ás súas cinco 

catedrais, conxuntos 

monumentais repletos 

de patrimonio e síntese 

da Historia da Arte. 

A catedral tivo a súa 

idade de ouro na 

Idade Media, durante 

os períodos románico e 

gótico.

LUGO
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A CATEDRAL DE OURENSE foi levantada 

na segunda metade do século XII. Os 

seus bispos fortificárona, engadíronlle 

bóvedas góticas e construíron un gran 

ciborio con bóveda de estrela en 

estilo hispano-flamengo. O Pórtico do 

Paraíso está inspirado no da catedral de 

Santiago. No seu interior, non debemos 

deixar de visitar a capela do Sto. Cristo, 

o coro e o retablo maior de Cornelis de 

Holanda.

PÓRTICO DO PARAÍSO (Ourense)

OURENSE
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As CATEDRAIS DE TUI e MONDOÑEDO son 

as máis serodias. Tui iniciouse a fi nais do 

século XII e durante a súa construción a 

estrutura mudou de románica a gótica, 

estilo ao que pertence o seu claustro. 

Sufriu graves danos no terremoto de 

1755, aínda que mantén o seu aspecto 

fortifi cado medieval. Mondoñedo é 

a máis sinxela e a máis maciza; foi 

construída no século XIII e posúe bóvedas 

de nervios góticas e unha fachada que 

foi refeita durante o Barroco. De visita 

obrigada son o museo e as pinturas da 

nave maior.

MONDOÑEDO

TUI
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O PAZO É A EDIFICACIÓN NOBRE OU SEÑORIAL 

MÁIS XENUÍNA DE GALICIA, CUNHA HISTORIA 

E TRADICIÓN PRESENTES NA NOSA LITERATURA. 

ADOITAN TER FERMOSAS ESCALINATAS, 

BALCONADAS, PÓRTICOS, GALERÍAS, PEDRAS 

DE ARMAS, COIDADOS XARDÍNS, FONTES E 

LABIRINTOS DE BUXO IDEAIS PARA PERDERSE 

CONTEMPLANDO A SÚA BELEZA.

O pazo, denominación do palacio galego, 

é unha construción primordialmente rural 

e, nalgúns casos, urbana. Florecen entre os 

séculos XVI e XIX, aínda que o seu apoxeo 

chegou durante o Barroco. A fi dalguía menor, 

que era benefi ciaria dun terzo das rendas do 

campo galego, transformou estes benefi cios 

en suntuosas mansións construídas dentro 

das explotacións agrícolas. Os pazos e a súa 

contorna son o resultado do aproveitamento 

do agro. Trátase de interesantes conxuntos 

monumentais presididos pola casa grande 

nobiliaria da familia propietaria, arrodeada por 

construcións de labor, capela e xardín privado.

Os máis de setecentos pazos e casas grandes 

construídos destacan pola súa elegancia, 

sobriedade e calidade artística. A evolución da 

arquitectura do pazo empeza coa «casa-torre», 

herdanza medieval de fortifi cacións ameadas. 

Durante o período barroco aparecen dous novos 

modelos: as casas grandes, ou quintas, dos fi dalgos 

locais, e as residencias señoriais, dotadas de todo 

luxo e de ambientes románticos. En ambos os 

casos, o pazo intégrase de forma evocadora na 

natureza ou mesmo se rodea dunha elaborada 

contorna paisaxística, con paseos, bosques, xardíns, 

estanques e canles. Durante o romanticismo do 

século XIX, a burguesía urbana galega tamén 

construíu residencias campestres, imitando pazos 

fortifi cados.

PAZO DE OCA (A Estrada)

PAZO DE MARIÑÁN (Bergondo)

24



Puntos de interese

PAZO DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA (Vedra)

 PAZO DE OCA
Deza-Tabeirós

PAZO DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA
Terras de Santiago

PAZO DE BÓVEDA
Ribeira Sacra

PAZO DE FEFIÑÁNS
Ría de Arousa

PAZO DE MARIÑÁN
A Coruña e As Mariñas

PAZO DE SISTALLO
Lugo e A Terra Chá

PAZO DE TRASALBA
O Ribeiro

 Pazos
singulares1

 CASA DE CORNIDE
A Coruña e As Mariñas

PAZO DE BENDAÑA e A CASA DO DEÁN
Terras de Santiago

PAZO DE MUGARTEGUI
e PAZO-MUSEO PROVINCIAL
Ría e Terras de Pontevedra

PAZO EPISCOPAL (Museo)
Terras de Ourense e Allariz

PAZO EPISCOPAL e PAZO DE PIÑEIRO
Lugo e A Terra Chá

 Pazos
urbanos2

PAZO QUIÑONES DE LEÓN
Ría de Vigo e Baixo Miño

PAZO DE VILAMARÍN
Terras de Ourense e Allariz
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OS EDIFICIOS RENACENTISTAS GALEGOS 

REFLICTEN A FILOSOFÍA HUMANISTA, 

ESTÁN ORNAMENTADOS CON MENSAXES 

MORAIS E CONSTRUÍDOS CON ELEMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS CLÁSICOS. TODAS AS 

GRANDES PORTADAS PLATERESCAS GALEGAS 

CONTEÑEN MOTIVOS RELIXIOSOS, DE 

HUMANISMO OU DE VIRTUDE.

O Renacemento chegou a Galicia da man de 

monarcas e mecenas. A corrente humanista coa 

que se inicia a Idade Moderna tivo en Galicia 

o seu foco principal na cidade de Santiago de 

Compostela, onde prelados vinculados á corte 

e coñecedores da nova arquitectura introducen 

durante o século XVI primeiro o plateresco e 

logo o clasicismo.

Os artistas que difundiron o Renacemento 

en Galicia foron os máis deles foráneos, 

especialmente santanderinos de Trasmiera, 

salmantinos e portugueses. Estes mestres (Egas, 

Álava, Hontañón, Cornelis ou Mateo López) 

realizan claustros, fachadas e retablos, aínda 

que as estruturas dos seus edificios seguen a ser 

góticas. Nunha segunda fase constrúense cúpulas e 

estruturas con bóvedas clásicas. 

O Renacemento iniciouse en Galicia con dúas 

obras platerescas fundamentais: a construción do 

Hospital Real (actual Hostal dos Reis Católicos) 

e a reconstrución do claustro da catedral de 

Santiago. Logo continúa coa reforma de mosteiros, 

como Montederramo ou San Martiño Pinario, 

transformando o aspecto de igrexas e claustros 

medievais. Ao rematar o século XVI chegará o 

clasicismo e os seguidores de Juan de Herrera, o 

arquitecto do Escorial, han deixar en Galicia unha 

obra mestra: o Colexio do Cardeal en Monforte de 

Lemos.

O RENACEMENTO
EN GALICIA

HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS (Santiago de Compostela)
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Puntos de interese

 MOSTEIRO DE MONTEDERRAMO
Ribeira Sacra

COLEXIO DO CARDENAL
Ribeira Sacra

 O clasicismo
en Galicia3

 O HOSPITAL REAL DE SANTIAGO
(hoxe HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS)
Terras de Santiago

TEMPLO DE SAN MARTIÑO PINARIO
Terras de Santiago

BASÍLICA DE SANTA MARÍA
Ría e Terras de Pontevedra

  Plateresco
a grande escala1

 O CLAUSTRO E FACHADA DO TESOURO
EN PRATERÍAS
Terras de Santiago

  O renacemento na 
Catedral de Santiago2

COLEXIO DO CARDENAL (Monforte de Lemos)

 BASÍLICA DE SANTA MARÍA (Pontevedra)
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GALICIA É
BARROCA
POR DEFINICIÓN
UN MUNDO DECORATIVO DE FANTASÍA, DE FORMAS 

VEXETAIS OU SIMPLES RECORTES VOLUMÉTRICOS,  

CAMUFLA A ARQUITECTURA E DÁ VIDA ÁS 

FACHADAS DOS MONUMENTOS. UNHA VIAXE 

SENSORIAL Á UNHA ÉPOCA NA QUE FLORECÍAN 

DELIRIOS ARTÍSTICOS EN PEDRA E MADEIRA.

O Barroco é a arte para a excitación dos sentidos 

e para as emocións. Non hai máis motivación na 

obra barroca que a propia procura de respostas 

emocionais. En Galicia, barroca por natureza, a 

arte barroca responde mellor a estes criterios. As 

razóns para un período tan fl orecente cómpre 

buscalas no enriquecemento do clero, dos 

mosteiros e da fi dalguía mediante os foros que, 

en troques, empobreceron o campesiñado. 

ESCALEIRA HELICOIDAL. MUSEO DO POBO GALEGO (Santiago de Compostela)

MOSTEIRO DE SAN ROSENDO
(Celanova)
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Moitos artistas barrocos galegos eran naturais 

da rexión, o que lles proporcionará un sentido 

propio e peculiar aos edifi cios dos séculos 

XVII e XVIII. O uso do granito proporcionaba 

unha escala maior e un volume carnoso á 

ornamentación, inusuais noutras rexións de 

España ou de Europa. Os aparatosos retablos 

de madeira dourada e policromada, máis que 

transmitir mensaxes relixiosas, excitan os sentidos 

co seu vibrante luxo e resplandor. 

As obras son parecidas 

en cantaría ou 

carpintaría. Os artistas 

fan obras semellantes 

en pedra e madeira 

usando ambas as 

técnicas. Os retablos 

e baldaquinos 

parecen construcións 

espaciais, en canto 

que as fachadas imitan 

retablos litúrxicos.

SANTA MARÍA A REAL (Entrimo)
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Tres arquitectos 

barrocos galegos 

alcanzaron un sitio 

na historia universal 

da arte: Domingo de 

Andrade, Fernando de 

Casas Novoa e Simón 

Rodríguez.

En Galicia temos tres barrocos: o Barroco “clasicista”, 

formado a partir da evolución da arte do 

Renacemento; o Barroco “naturalista”, que recobre 

de motivos vexetais ou froiteiros os edifi cios e onde a 

natureza invade a cantería, e o Barroco xeométrico 

ou de “placas”, no que as construcións se decoran 

con recortes volumétricos.

SANTUARIO DE AS ERMIDAS (O BOLO)
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Puntos de interese

 ESCALEIRA HELICOIDAL DE
SAN DOMINGOS DE BONAVAL
Terras de Santiago

FACHADA CÓNCAVA DE SANTA EUFEMIA
Terras de Ourense e Allariz

A PEREGRINA E AS SÚAS TORRES RÓMBICAS
Ría e Terras de Pontevedra

  Estructuras 
imposibles3

 FACHADA DO OBRADOIRO
DA CATEDRAL, CONVENTO DE SANTA CLARA 
E CASA DO CABIDO
Terras de Santiago

SANTUARIO DAS ERMIDAS
Manzaneda-Trevinca

SANTA MARÍA A REAL
Celanova-Limia

   Escenografías 
barrocas2

SAN SALVADOR DE LOURENZÁ
Mariña Lucense

MOSTEIRO DE SAMOS
Ancares-Courel

TEMPLO DE SAN XURXO
A Coruña e As Mariñas

TEMPLO DE SAN BARTOLOMEU
Ría e Terras de Pontevedra

TEMPLO DE SAN TELMO
Ría de Vigo e Baixo Miño

 TEMPLO E RETABLO DE SAN ROSENDO
Celanova-Limia

BALDAQUINO DA CATEDRAL E
TABERNÁCULO DE SAN MARTIÑO PINARIO
Terras de Santiago

   Apoteose
litúrxica1

CASA DO CABIDO (Santiago de Compostela)
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A ERA
MODERNA
OS SÉCULOS XVIII E XIX DEIXAN MOSTRA NAS 

PRINCIPAIS CIDADES GALEGAS DA MADUREZA 

ACADADA POLA ARQUITECTURA EN GALICIA. AS 

PRINCIPAIS VANGARDAS QUEDAN REPRESENTADAS 

NAS NOSAS CIDADES E NO MELLORCIÑO DOS SEUS 

EDIFICIOS PÚBLICOS.

A Ilustración dos séculos XVIII e XIX chega a Galicia 

por dous camiños: o compostelán, en gran parte 

de Galicia, e o militar en Ferrol e mais A Coruña. 

As novas reformas na Catedral de Santiago, a 

construción do Pazo de Raxoi e as obras do Arsenal 

de Ferrol trocan o Barroco tradicional por un novo 

clasicismo europeo. As fábricas de Sargadelos, 

fundadas por Antonio R. Ibáñez no século XVIII, 

onde se continúa a producir a louza e a cerámica 

máis prestixiosas de Galicia, atópanse entre as 

obras con máis transcendencia.

Ao neoclasicismo seguiulle o eclecticismo, propio da 

nova burguesía adiñeirada de cidades emerxentes 

como Vigo. Tampouco faltou unha interesante 

arquitectura relixiosa inspirada no pasado medieval 

e que se reflicte no neorrománico, no neogótico, e 

mesmo no neomudéxar. 

MUSEO DO MAR (Vigo)

UNIVERSIDADE DE VIGO (Vigo)
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CÍRCULO DAS ARTES (Lugo)Neste período tamén aparece a 

arquitectura dos servizos públicos: 

teatros, mercados, estacións, 

deputacións, alamedas urbanas e 

grandes prazas coma a de María Pita, 

na Coruña. E froito da emigración 

americana xorde o fenómeno da 

arquitectura residencial dos indianos.

Os nosos artistas e arquitectos non 

perden o tren das vangardas no 

século XX: a “Art Nouveau”, o noso 

modernismo, aparece en Galicia, e 

con especial incidencia na Coruña, 

Ferrol, Santiago, Vigo e Ourense.

SEDE SGAE (Santiago de Compostela)

Claustro. Catedral de Tui (TUI)
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Antonio Palacios foi o máis coñecido e famoso 

arquitecto galego dos primeiros anos do século 

XX, con destacadas obras en Madrid e Galicia; e 

mesmo nos anos previos á Guerra Civil créanse 

brillantes obras racionalistas.

Nas décadas finais do século XX emerxe unha 

nova xeración de mestres que manteñen a Galicia 

na máis avanzada posición do panorama artístico 

internacional, como Andrés F. Albalat, Alberto 

Noguerol, César Portela ou Manuel Galego 

Jorreto, entre os arquitectos galegos, xunto con 

outros foráneos, coma Álvaro Siza, Arata Isozaki, 

Nicholas Grimshaw ou Peter Eisenman.

COMPLEXO DE SARGADELOS (Cervo)

CASTELOS DE SAN FELIPE E A PALMA (Ferrol y Mugardos)
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Puntos de interese

 PAZO DE RAXOI
Terras de Santiago

O ARSENAL E O CASTELO DE SAN FELIPE
Ferrolterra

FÁBRICAS DE SARGADELOS
Mariña Lucense

A idade
da razón1

 A TERRAZA E O QUIOSCO ALFONSO
A Coruña e As Mariñas

QUIOSCO A TERRAZA
A Coruña e As Mariñas

TEMPLO VOTIVO DO MAR EN PANXÓN
Ría de Vigo e Baixo Miño

TEATRO GARCÍA BARBÓN
Ría de Vigo e Baixo Miño

IGREXA DA VERACRUZ
O Ribeiro

 Modernismo e a
obra de A. Palacios3

 TEATRO ROSALÍA DE CASTRO,
PRAZA DE MARÍA PITA E GALERÍAS
DA AVENIDA DA MARIÑA
A Coruña e As Mariñas

TORRE DOS MORENO
Mariña Lucense

PAZO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
Ría e Terras de Pontevedra

CÍRCULO DAS ARTES (Casino)
Lugo e A Terra Chá

  Arte e
burguesía2

GALERÍAS (A Coruña)

 MUSEO DE BELAS ARTES E DOMUS
A Coruña e As Mariñas

MUSEO DO MAR
Ría de Vigo e Baixo Miño

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Terras de Santiago

CIDADE DA CULTURA
Terras de Santiago

  Galicia
en vangarda4
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NAS ZONAS RURAIS DE GALICIA É ONDE MÁIS 

CELOSAMENTE SE GARDAN AS TRADICIÓNS E OS 

COSTUMES. A MANEIRA DE PENSAR E DE CRER DO 

CAMPESIÑADO PRODUCIU UN RICO PATRIMONIO 

NOS CRUCEIROS, OS PETOS DE ÁNIMAS E AS 

ERMIDAS RÚSTICAS, A MEDIO CAMIÑO ENTRE A 

ANTROPOLOXÍA E A ARTE.

A presenza dun hábitat humano disperso no 

medio natural é característica da paisaxe 

galega. Dende sempre, o ser humano en Galicia 

conviviu coa terra mantendo un difícil equilibrio. 

A directa vinculación cos sistemas de explotación 

agrícola xerou toda unha serie de construcións 

rurais que hoxe en día forma parte do noso rico 

patrimonio etnográfico. 

O mellor exemplo de arquitectura popular é a 

vivenda, rural ou urbana, acompañada dunha 

serie de construcións anexas vinculadas aos 

procesos produtivos, como canastros, palleiras, 

alvarizas, eiras ou pombais. Cada construción 

tiña unha función de seu, aínda que hoxe, coa 

modernización do campo, se perderon. Para 

conseguir enerxía, construíronse toda unha serie 

de fornos, olarías e muíños de auga situados nas 

pronunciadas ladeiras de concas fluviais, ou nos 

remansos das rías, aproveitando os niveis das 

mareas. Este aproveitamento hidráulico atópase 

tamén nas ferrarías e nos batáns, modelos dunha 

primeira industrialización.

BATÁNS DE MOSQUETÍN (Vimianzo)

UN PASEO
POLO
PATRIMONIO
RURAL
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Tres aspectos condicionan estas singulares 

arquitecturas. Primeiro, os materiais da 

comarca cos que están construídas: granito, 

lousa e madeira preferentemente. Logo, 

o clima, frío nas montañas, cálido nas rías 

e húmido en todo o país. Finalmente, a 

actividade e a economía familiar, agrícola, 

gandeira ou mariñeira. Todos estes factores 

redundan nun variado e rico patrimonio 

que ten na palloza a súa máis ancestral 

construción autóctona. Casas de cantaría 

compactas nas frías zonas altas, casas 

formadas por agregación de construcións 

rurais nas chairas agrícolas e casas con 

corredor de madeira ou galerías acristaladas 

nas pintorescas vilas mariñeiras. 

Dos costumes e as relacións sociais ou 

comerciais xurdiron mercados, campos 

de feiras ou curros, moitos deles salvados 

do esquecemento e restaurados e que 

merecen, sen dúbida, unha visita

HÓRREOS (A Merca)

CRUCEIROS

SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO (Cedeira)  MUÍÑOS DO FOLÓN (O Rosal)
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Puntos de interese

AS PALLOZAS DE PIORNEDO
Ancares-Courel

CASAS MARIÑEIRAS DE COMBARRO
Ría e Terras de Pontevedra

CASAS CON GALERÍAS
Ferrolterra

CASAS GANDEIRAS DA TERRA CHÁ
Lugo e A Terra Chá

Modelos de 
vivenda1

  CRUCEIROS E PETOS DE ANIMAS
CONXUNTO ANTROPOLÓXICO DE SANTO 
ANDRÉ DE TEIXIDO
Ferrolterra

MERCADO MEDIEVAL
Deza-Tabeirós

CAMPO DA FEIRA NA POBRA DE SAN XIAO
Lugo e A Terra Chá

  Crenzas e 
relacións sociais3

  CAMPO DE HÓRREOS
Terras de Ourense e Allariz

MUÍÑOS DO FOLÓN E O PICÓN
Ría de Vigo e Baixo Miño

Construccións 
adxetivas2

BATÁNS DE MOSQUETÍN
Costa da Morte

FORNOS DE OLARÍA
Costa da Morte

PALLOZAS DE PIORNEDO (Cervantes)
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GALICIA
XEODESTINOS

MonferoVilamaior

Pontedeume

Cabana

Ferrol

A Capela
As Pontes de

Garcia Rodríguez

As Somozas

Valdoviño Cerdido

Cedeira

Cariño

Ortigueira

Mañón

Narón

Neda

Fene

Ares

Moeche

San
Sadurniño

Mugardos

O Valadouro

O Vicedo

Viveiro

Ourol

Xove

Cervo

Burela

Foz

Alfoz

Mondoñedo Lourenzá

Barreiros Ribadeo

Trabada

A Pontenova

Muras

Xermade

Vilalba

Guitiriz

Abadín

Cospeito

A Pastoriza

Riotorto

Meira

Castro
de Rei Pol

Castroverde

O Corgo

Lugo

Outeiro de Rei

Begonte

Baralla

Láncara

Sarria

O Páramo

Guntín 

Monterroso

Palas de Rei

Friol

Antas
de Ulla

Rábade

Aranga

Irixoa
Paderne

Miño

Coirós

Betanzos

Bergondo

Sada
Oleiros

Culleredo

Arteixo

A Coruña

Cesuras

Abegondo

Cambre

Carral
Oza

dos Ríos

A Fonsagrada

Navia de Suarna

Becerreá

Cervantes

As Nogais
Triacastela

Samos

O Incio

Folgoso
do Courel

Pedrafi ta do
Cebreiro

Baleira

Negueira
de Muñiz

Ribeira
de Piquín

Curtis

Sobrado
Vilasantar

Mesía

Frades

Boimorto

Toques

Melide

Santiso

ArzúaO Pino

Oroso

Ordes

Cerceda

Tordoia

Trazo

Santa Comba

A Baña

Negreira Ames

Brión

Rois

Padrón

Teo

Vedra

Boqueixón

Touro

Val do
Dubra

Santiago de
Compostela

Muros

Outes

Noia

Lousame

Porto
do Son

Ribeira

Meis

Cambados Ribadumia

Meaño

Sanxenxo

O Grove

Boiro Rianxo

Dodro

Valga

Catoira

Vilagarcía
de Arousa

Vilanova
de Arousa

A Illa de
Arousa

A Pobra do
Caramiñal

Pontecesures

Portas

Cuntis

Moraña

Barro

Poio

Marín
Vilaboa

Moaña
Bueu

Cangas

Pontevedra Cotobade

A Lama

Caldas
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RÍAS ALTAS
FERROLTERRA

  A Capela

  As Pontes de García Rodríguez

MUSEO DO MOSTEIRO 
DE CAAVEIRO

Situado no marabilloso espazo natural das Fragas do Eume, conta 
cunha pequena musealización de diversos aspectos da historia do 
mosteiro e de San Rosendo, o seu fundador. Explicacións a través de 
paneis interpretativos e de vitrinas.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas ás 11:00, 12:00, 13:00, 15:30 
e 16:30 h.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 20:00 h.

Mosteiro de Caaveiro, s/n.
Parque Natural Fragas do Eume. Ombre.
15613 A Capela. A Coruña 
T.: 981 440 668
e-mail: info@euroeume.org
web: www.eumeturismo.org / www.euroeume.org

MUSEO ETNOGRÁFICO
A CAPELA

Recreación dunha casa rural tradicional da zona con cociña, cuartos e 
alpendre. O contido son utensilios, mobles e ferramentas, tanto para 
o traballo doméstico coma para a labranza e os oficios tradicionais 
(zoqueiros, carpinteiros, ferreiros, canteiros…).

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: nenos entre 6 e 12 anos e grupos de máis 
de 10 persoas. Entrada gratuíta: menores de 6 anos.
HORARIO: Venres: de 11:00 a 14:00 h. Sábado, domingo e festivos: 
de 11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.

Lugar do Pazo, s/n.
15613 A Capela. A Coruña
T.: 981 459 380
e-mail: info@museodacapela.org
visitas@museodacapela.org
web: www.museodacapela.org
Servizos:  

CASA DO MEL
Á beira do Parque Natural das Fragas do Eume este pequeno espazo 
móstralles aos visitantes o sorprendente e interesante mundo das 
abellas. Tamén permite participar en distintos obradoiros adaptados 
ás idades dos participantes.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente. Pódense 
solicitar talleres de mel e cera para grupos de máis de 12 persoas. 
(3 € x persoa previa reserva).
HORARIO: Sábado e domingo: de 10:00 a 21:00 h.

Empalme, s/n. Goente.
15325 As Pontes de García Rodríguez. A Coruña
T.: 661 003 616
e-mail: casadomel@vodafone.es
web: www.apiculturagalega.org

COLECCIÓN
ETNOGRÁFICA
C.P.I. “MONTE CAXADO”

Dentro do Colexio de Monte Caxado pódese ver esta colección 
etnográfica con numerosos obxectos dos diferentes oficios tradicionais 
da zona e a recreación dunha escola antiga.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Venres: de 17:00 a 19:00 h. Sábado e domingo: de 
11:00 a 13:00 h.

Monte Caxado, s/n.
15320 As Pontes de García Rodriguez. A Coruña
T.: 981 450 086
e-mail: cpi.monte.caxado@edu.xunta.es
web: www.cpimontecaxado.com
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  Cedeira

  Fene

  Ferrol

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
HISTÓRICA

Edificio histórico que foi un fortín durante o século XVIII e que agora 
alberga unha pequena exposición sobre a historia de Cedeira a través 
de paneis. O edificio comparte espazo coa Oficina de Información 
Turística.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: SEMANA SANTA. De 11:00 a 14.00 e de 16:30 a 19:30 h. 
Resto do ano consultar horarios.

Castelo da Concepción. 15350 Cedeira. A Coruña
T.: 981 482 187
e-mail: mar.lopez@cedeira.dicoruna.es
web: www.cedeira.org
Servizos:  

MUSEO DO HUMOR
DE FENE

Situado na Casa da Cultura trátase dun curioso museo, único en 
España pola súa temática. Expón gravados, debuxos e cadros de 
pintores galegos e de todo o mundo, entre eles Mingote, Chumy 
Chúmez, Kosobukin, Torres e Pepe Carreiro, que retratan de forma 
humorística a sociedade dos séculos XX e XXI.

PREZO Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 13:00 h e de 16:00 a 
20:30 h.

Casa da Cultura. Conces 20-22. 15500 Fene. A Coruña
T.: 981 341 451
e-mail: museodohumor@gmail.com
museodohumor@fenecidadan.net
Servizos:  

AQUACIENCIA-XARDÍN 
DIDÁCTICO SOBRE
A AUGA

Nunha extensión de 5000 m², e dun xeito ameno e atractivo, os 
visitantes poden ir paseando polo xardín onde mediante distintos 
enxeños, maquetas, paneis e xogos descobren os principios dinámicos 
da auga. Situado no Parque Raíña Sofía, é un espazo ideal para os 
nenos.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes a sábado: de 10:00 
a 14:00 h e de 16:30 a 20:00 h. • 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De 
martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 17:10 a 20:00 h.
Todo o ano. Domingo e luns pechado.

Parque Raíña Sofia, s/n.
15402 Ferrol. A Coruña
T.: 981 944 221
e-mail: aquaciencia@ferrol.es
web: www.ferrol-concello.es/aquaciencia
Servizos:  

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DE PRIORIÑO

Este centro interpretativo, que depende da Autoridade Portuaria de 
Ferrol, intenta achegar o visitante á historia da evolución das baterías 
defensivas e da construción do porto exterior de Ferrol. Ao lado do 
edificio, están rehabilitadas as baterías de Viñas e Prioriño.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.

Cabo Prioriño, s/n. 15590 Ferrol. A Coruña
T.: 981 338 000
e-mail: ferrol@apfsc.es
web: www.apfsc.es

CENTRO
TORRENTE BALLESTER

Este centro cultural está no antigo Hospital da Caridade, nun edificio 
do século XVIII. Trátase dun espazo expositivo que mostra as 
novas tendencias artísticas contemporáneas. Cunha programación 
pluridisciplinar, é un lugar de reflexión sobre a cultura contemporánea 
dende a óptica do século XXI. Na Sala de Exposición permanente 
Máximo Ramos, hai obras dos fondos municipais do Centro Torrente 
Ballester. Tamén ofrece unha sala de proxectos para que novos 
artistas poidan expor as súas obras.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: 1 OUTUBRO - 31 MAIO. De martes a sábado: de 11:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 21:00 h. • 1 XUÑO - 30 SETEMBRO. De martes 
a sábado: de 11:00 a 14:00 h e 19:00 a 21:30 h.
Todo o ano. Domingo: de 11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa Concepción Arenal, s/n.
15402 Ferrol. A Coruña
T.: 981 944 187
e-mail: info@centrotorrenteballester.es
web: www.centrotorrenteballester.es
Servizos:  
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EXPOSICIÓN NACIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL (EXPONAV)

Os históricos vínculos de Ferrol coa Armada e o feito de que a primeira 
escola de enxeñeiros navais fose de aquí, fixeron posible a apertura 
deste museo, que foi inaugurado no ano 2008 polos Reis de España.

O percorrido componse de cinco áreas divididas en dúas plantas, 
nas que se mostran interesantes maquetas de barcos, sorprendentes 
utensilios e diversas máquinas. A exposición ofrece tamén proxeccións 
audiovisuais e moitas curiosidades que espertan o interese dos 
visitantes de todas as idades.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: menores de 15 anos, maiores 65 anos e 
grupos. Entrada gratuíta: menores de 10 anos.
HORARIO: 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes a domingo: de 10:30 
a 14:30 h. Luns pechado. Nadal, Semana Santa e pontes festivas: de 
17:00 a 19:30 h. • 15 XUÑO -15 SETEMBRO. De martes a sábado: de 
10:30 a 14:30 h e de 17:30 a 19:30 h. Domingo e luns: de 10:30 
a 14:30 h.

Edificio de Herrerías. Rúa dos Irmandiños, s/n. 
15490 Ferrol. A Coruña
T.: 981 359 682 / 981 336 017
e-mail: exponav@exponav.org
web: www.exponav.org
Servizos:  

É un dos museos máis interesantes para coñecer 
e entender a cidade de Ferrol. Sito no Arsenal 
dos Diques no Edificio das Herrerías, permítelle ao 
visitante comprender a construción naval dende o 
século XVIII, momento dourado da cidade cando 
nesta antiga fábrica traballaban case 400 persoas.

MUSEO DA HISTORIA 
NATURAL DA SGHN

A exposición que conta con coleccións únicas como a sección de 
mamíferos mariños e a de pezas de restos óseos, é unha das 
coleccións máis importantes da Península Ibérica. É destacable o 
feito de que a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) mantén 
unhas normas éticas que non permiten que forme parte da mostra 
expositiva nada procedente de animais capturados ilegalmente, 
danados ou sacrificados. Convén salientar a colección de cetáceos 
do Atlántico norte máis completa de Europa e unha das coleccións 
de cetáceos fósiles máis importantes do mundo.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: 1 SETEMBRO - 30 XUÑO. De luns a venres: de 09:30 a 
13:30 h e de 16:30 a 20:30 h. • 1 XULLO - 31 AGOSTO. De luns a 
venres: de 10:00 a 14:00 h.
Todo o ano: sábado, domingo e festivos pechado.

Praza de Canido, s/n.15401 Ferrol. A Coruña
T.: 698 141 384
e-mail: museo@sghn.org
web: www.sghn.org
Servizos:  
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  Moeche
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
CASTELO DE MOECHE

Está situado no Castelo de Moeche que foi restaurado en 2009. A 
través dunha interesante visita guiada, pódese descubrir a historia 
da nobreza do norte de Galicia na época medieval. Mediante 
paneis, vitrinas e vídeos exponse a historia do castelo e das revoltas 
Irmandiñas. Destaca a colección de escudos nobiliarios.

PREZO: 2,5 €
PARTICULARIDADES: 1,50 €: nenos entre 4 e 14 anos.
Entrada gratuíta: menores de 4 anos.
Grupos: 20% desconto. Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Sábado, domingo e festivos: de 12:00 a 14:30 h e de 
15:30 a 17:30 h.

Castelo de abaixo, s/n. San Xurxo.
15563 Moeche. A Coruña
T.: 981 440 668
e-mail: info@euroeume.org
web: www.eumeturismo.org / www.euroeume.org

  Narón
PARQUE TEMÁTICO
DO MUNDO RURAL
“ALDEA NOVA”

Parque temático preparado para visitas didácticas de escolares 
e grupos organizados; visitas culturais de particulares e grupos 
organizados; e visitas lúdicas de público en xeral. Salienta 
especialmente as enerxías renovables, a agricultura e a gandaría 
ecolóxica. Inclúe un museo etnográfico, a reprodución dun castro que 
se pode visitar, socalcos de agricultura ecolóxica, apiario e gandaría 
autóctona. Cursos e faladoiros de agricultura ecolóxica e aplicación 
de enerxías renovables.

PREZO: 4 €
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Lagoela, s/n. 15596 Narón. A Coruña
T.: 981 173 695
e-mail: aldeanova@aldeanova.es
web: www.aldeanova.es
Servizos:  

  Ortigueira

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE MEIXIDO

Nunha antiga casa de labranza que conserva varias das súas 
salas están expostos moitos obxectos e utensilios de trinta oficios 
tradicionais, destacando o carpinteiro, louseiro, cesteiro, zoqueiro, así 
como a forxa e o tear.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: As visitas son guiadas. Posibilidade de visita fóra 
de horario reservando previamente. Grupos necesario concertar visita 
previamente.
HORARIO: Sábado e domingo: de 10:00 a 13:00 h e de 17:00 a 
20:00 h.

Meixido - Os Freires.
15332 Ortigueira. A Coruña
T.: 981 422 258
Servizos:    

MUSEO NAVAL
O interesante edificio onde está situado foi o antigo Cuartel de 
Presidiarios coñecido como San Campio, que hoxe alberga este 
museo e a Biblioteca Naval. Trátase dun centro onde se conservan 
e expoñen numerosos obxectos notables da Armada. Destacan os 
restos da célebre fragata “Magdalena” afundida no 1810 na ría de 
Viveiro. Ademais pódese ver unha colección de variada cartografía 
con pezas destacables como o “Atlas de Tofiño”. Tamén hai 
numerosas maquetas de todo tipo de buques e de batallas navais 
importantes.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente (Só de setembro a xuño).
HORARIO: De martes a venres: de 09:30 a 13:30 h.
Sábado e domingo: de 10:30 a 13:30 h. Luns pechado.

Edificio de Herrerías. Rúa dos Irmandiños, s/n.
15490 Ferrol. A Coruña
T.: 981 338 907
e-mail: museonavalferrol@fn.mde.es
web: www.armada.mde.es
Servizos:  
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MUSEO MUÍÑO
DAS MAREAS

Con paneis explicativos faise un percorrido pola historia do 
funcionamento dos muíños da comarca e do folclore tradicional 
asociado ás muiñadas. Destaca nunha das salas un panel sobre as 
aves que se poden divisar no contorno, cun telescopio para a súa 
observación.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a venres: de 09:00 a 14:00 h.

Avda. Francisco de Santiago, 6 e 9.
15330 Ortigueira. A Coruña
T.: 981 402 413
e-mail: fundacion@ortegalia.es
web: www.ortegalia.es

MUSEO ORTEGALIA
Este museo depende da Fundación Ortegalia que ten como 
obxectivo dar a coñecer a zona de Ortigueira. Trátase dun 
Itinerario espazo-temporal que transcorre desde a Prehistoria ata 
a actualidade, reconstruíndo todas as manifestacións culturais dos 
diferentes poboadores que habitaron o territorio. O percorrido está 
acondicionado con maquetas interactivas, reconstrucións virtuais, 
reproducións, audiovisuais e achados arqueolóxicos. Sobresae polo 
seu interese a cámara megalítica máis antiga de Galicia (4400 a. 
de C.), procedente da necrópole de túmulos de Forno dos Mouros.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Servizo de guía para grupos: 1 € x persoa. Gru-
pos necesario concertar visita previamente cun mínimo de 15 días 
de antelación.
HORARIO: De martes a venres: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
20:00 h. Sábado e domingo: de 11:00 a 14:00 h.
Luns e festivos pechado.

Avda. Francisco Santiago, 6 e 9.
15330 Ortigueira. A Coruña
T.: 981 402 413
e-mail: museo@ortegalia.es
web: www.ortegalia.es
Servizos:    

  Pontedeume

TORREÓN DOS 
ANDRADE

Trátase dun pequeno centro sobre a historia dos Andrade na época 
medieval, situado no histórico espazo do que foi o castelo desta 
importante familia de nobres. Na terceira planta hai tamén unha 
exposición permanente de gravados de Julio Prieto Nespereira.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Grupos escolares: 1 €
Grupos de máis de 20 persoas: 1,50 €
HORARIO: 1 XULLO - 30 SETEMBRO • 21 DECEMBRO - 10 XANEIRO.
SEMANA SANTA. Consultar horarios.

Avda. do Torreón, s/n.
15600 Pontedeume. A Coruña
T.: 981 433 039
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RÍAS ALTAS
A CORUÑA E
AS MARIÑAS

  A Coruña
AQUARIUM 
FINISTERRAE.
CASA DE LOS PECES

Instalado no paseo marítimo da cidade, intérnase no máxico mundo 
das profundidades mariñas captando o interese do visitante mediante 
numerosos módulos interactivos, grandes acuarios e piscinas. O seu 
obxectivo é a educación sobre a vida mariña, prestando especial 
atención aos ecosistemas do litoral galego. Destaca a “Nautilus”, 
sala de observación inmersa nunha gran piscina de 4,4 millóns de 
litros onde nadan os maiores peixes do Atlántico. A Oceanosfera, 
un proxector esférico dixital de máis de metro e medio de diámetro 
para a simulación de fenómenos globais da Terra vistos dende o 
espazo. A Poza das Caricias, un tanque no que o público, baixo a 
supervisión dos monitores, pode tocar algúns animais e saber máis 
sobre eles. Tamén salas de exposicións temporais, piscinas exteriores 
cunha colonia de focas atlánticas, unha terraza coa cabina dun 
pesqueiro e outros módulos.

PREZO: 10 €
PARTICULARIDADES: 4 €: menores 14 anos, maiores 65 anos e 
titulares do carné xove. Bono “Tres Casas” 12 €: válido para visitar as 
salas de exposición da Casa da Ciencia, da Domus e do Aquarium 
Finisterrae. Suplemento Planetario 1 €.
HORARIO: 2 XANEIRO - 30 ABRIL. De luns a venres: de 10:00 a 
18:00 h. • 1 MAIO - 30 XUÑO e 1 SETEMBRO - 31 DECEMBRO. De 
luns a venres: de 10:00 a 19:00 h. Sábado, domingo, festivos e 
Semana Santa: de 11:00 a 20:00 h. • 1 XULLO - 31 AGOSTO: De 
luns a domingo: de 10:00 a 21:00 h.
Última entrada unha hora antes do peche.

Paseo marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 34. 
15002 A Coruña
T.: 981 189 842
e-mail: aquarium@casacencias.org
web: www.casaciencias.org
Servizos:          

CASA DAS CIENCIAS
No parque de Santa Margarita, este museo sobre a ciencia e os seus 
principios foi un dos primeiros museos interactivos de España. A visita 
do mesmo é un percorrido ameno e ilustrativo sobre todo para os 
nenos que poden experimentar fenómenos físicos, ver coleccións 
sobre animais e minerais ata rematar no planetario da última planta 
onde nunha gran bóveda mostran o ceo e as estrelas.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: menores de 14 anos, maiores de 65 e 
titulares do carné xove. Bono “Tres casas” 12 €: válido para visitar as 
salas de exposición da Casa da Ciencia, da Domus e do Aquarium 
Finisterrae. Suplemento Planetario 1 €.
HORARIO: 2 XANEIRO - 30 ABRIL. De luns a venres: de 10:00 a 
18:00 h. • 1 MAIO - 30 XUÑO e 1 SETEMBRO - 31 DECEMBRO. De 
luns a venres: de 10:00 a 19:00 h. Sábado, domingo, festivos e 
Semana Santa: de 11:00 a 19:00 h. • 1 XULLO - 31 AGOSTO: De 
luns a domingo: de 10:00 a 20:00 h.

Parque Santa Margarita, s/n. 15005 A Coruña
T.: 981 189 844
e-mail: planetarium@casaciencias.org
web: www.casaciencias.org
Servizos:  
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CASA MUSEO
CASARES QUIROGA

Situado no mesmo edificio que fora a casa coruñesa de Santiago 
Casares Quiroga, presidente da República, este museo é un percorrido 
pola vida deste persoeiro e pola historia do republicanismo galego 
e español. Na planta baixa, hai exposicións temporais de temática 
variada.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:30 a 14:00 h e de 17:30 a 
20:00 h. Domingo: de 10:30 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa Panadeiras, 12. 15001 A Coruña
T.: 981 189 856
e-mail: b.doldan@coruna.es
web: www.coruna.es

CASA MUSEO
EMILIA PARDO BAZÁN

A que fora a casa familiar da escritora Emilia Pardo Bazán, un edificio 
do s. XVIII, alberga a sede da Real Academia Galega e este pequeno 
museo. Expóñense obxectos que pertenceron á autora do libro “Los 
Pazos de Ulloa” nunhas salas con mobles, cristalarías e obxectos 
relixiosos que manteñen o ambiente dos salóns da época. O museo 
recrea os territorios públicos e o universo íntimo da escritora cunhas 
salas de reconstrución histórica e unha atinada aposta museolóxica.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: Para visitas guiadas necesario concertar cita previamente.

Rúa Tabernas, 11, 1º. 15001 A Coruña
T.: 981 227 141 / 981 207 308
e-mail: casamuseoepb@realacademiagalega.org
web: www.casamuseoemiliapardobazan.org
Servizos:    

CASA MUSEO
MARÍA PITA

Un pequeno museo que recorda a vida da heroína coruñesa María 
Pita que liderou no ano 1589 a resistencia contra o corsario inglés 
Francis Drake. Xunto ás fazañas deste persoeiro, o museo fai un 
repaso da realidade histórica dos séculos XVI e XVII da cidade da 
Coruña. Tamén ofrece exposicións temporais de temática variada na 
planta baixa.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:30 a 14:00 h e de 17:30 a 
20:00 h. Domingo e festivos: de 10:30 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa Herrerías, 28 baixo. 15001 A Coruña
T.: 981 189 853
e-mail: b.doldan@coruna.es
web: www.coruna.es
Servizos:  

CASA MUSEO
PICASSO

Casa típica do ensanche coruñés do século XIX onde Picasso pasou os 
primeiros anos da súa vida. A vivenda conserva mobles e obxectos 
orixinais que a converten nunha recreación da época que marcou 
os inicios do xenial pintor. Están expostas reproducións de obras que 
pintou na súa estancia na Coruña e tamén reproducións dalgunhas 
obras do seu pai.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos e visitas guiadas necesario concertar cita 
previamente. Grupos máximo 15 persoas.
HORARIO: Mércores, domingo e festivos: de 10:30 a 14:00 h.
De xoves a sábado: de 10:30 a 14:00 h e de 17:30 a 20:00 h. Luns 
e martes pechado.

Rúa Payo Gómez, 14, 2º. 15004 A Coruña
T.: 981 184 278

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA 
TORRE DE HÉRCULES

Ampla información sobre o monumento e o seu contorno: a 
evolución histórica, a configuración do edificio, a súa función de 
faro e a importancia das rutas comerciais desde o Imperio Romano 
ata a época actual. Paneis, vídeos, caixas “sorpresa” e maquetas 
interactivas. Espazo perfecto para iniciar a visita á Torre de Hércules e 
poder interpretar o edificio.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 20:30 h. Sábado: de 10:00 
a 14:00 h e de 16.00 a 20:30 h. Domingo: de 10:00 a 15:30 h.

Avda. de Navarra, s/n.
Aceso a la Torre de Hércules. 15002 A Coruña
T.: 981 184 200. Ext. 26900
e-mail: infotorre@coruna.es
web: www.torredeherculesacoruna.com
Servizos:  
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COLECCIÓN
DE ARTE
MARÍA JOSÉ JOVE

Colección de arte que desde mediados dos anos 90 foi reunindo unha 
ampla selección de obras de artistas galegos e posteriormente foise 
ampliando a artistas nacionais. Trátase dun percorrido esencialmente 
pictórico con destacados e coñecidos artistas de finais do século 
XIX, pasando polo século XX e chegando ao XXI. Esta exposición 
permanente está dentro do espazo da Fundación María José Jove, 
unha entidade dedicada a mellorar as condicións de vida da infancia 
e a integración social dos discapacitados.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Polígono da Grela. Edificio Work Center.
Rúa Galileo Galilei, 6.
15008 A Coruña
T.: 981 160 265
e-mail: museo@artejove.org
web: www.fundacionmariajosejove.org
Servizos:    

COLECCIÓN
DE RELOXOS

Unha curiosa colección de oitenta e dous reloxos dos séculos XVII 
ao XX, que adornan os corredores e os salóns da planta nobre do 
edificio que alberga a Casa do Concello da Coruña. Os fondos son 
de doazóns persoais e de pezas adquiridas polo Concello ao longo 
dos anos.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
A colección permanece pechada cando hai algun acto especial na 
Casa do Concello.
HORARIO: De luns a venres: de 17:00 a 19:00 h. Sábado, domingo 
e festivos pechado.

Casa do Concello. Praza de María Pita, s/n.
15001 A Coruña
T.: 981 184 226

DOMUS.
CASA DEL HOMBRE

Nun espectacular edificio, obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki, 
fronte ao paseo marítimo da cidade, pódese visitar este divertido 
museo interactivo. Un percorrido de aproximadamente 200 módulos 
serve para reflexionar sobre as características da especie humana: 
a Identidade, a Xenética, os Sentidos, o Corazón, o Sistema Motor, 
o Cerebro.... Entre as peculiaridades, un rostro con máis de dez mil 
fotografías de caras que reproduce a Gioconda de Leonardo da Vinci.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: menores de 14 años, maiores de 65 
e titulares do carné xove. Bono “Tres casas”: 12 € para visitar as 
salas de exposición da Casa da Ciencia, da Domus e do Aquarium 
Finisterrae. Suplemento Planetario 1 €.
HORARIO: 2 XANEIRO - 30 ABRIL. De luns a venres: de 10:00 a 18:00 h.
1 MAIO - 30 XUÑO e 1 SETEMBRO - 31 DECEMBRO. De luns a venres:
de 10:00 a 19:00 h. Sábado, domingo, festivos e Semana Santa: de 
11:00 a 19:00 h. • 1 XULLO - 31 AGOSTO: De luns a domingo: de 
10:00 a 20:00 h.

Rúa Ángel Rebollo, 91. 15002 A Coruña
T.: 981 189 840
e-mail: domus@casaciencias.org
web: www.casaciencias.org
Servizos:    

FUNDACIÓN
LUIS SEOANE

Situado no casco histórico e inaugurado no 2003, ademais de 
investigar e divulgar a obra do artista Luís Seoane, intenta desenvolver 
proxectos expositivos sobre a cultura e o pensamento contemporáneo 
a través de numerosos ciclos de conferencias e cursos. Os contidos 
expositivos divídense entre a colección permanente da obra de Luís 
Seoane e mostras de arte contemporánea. Destacan a arte galega, 
as vangardas históricas, o cine, a cultura de masas, a arquitectura e a 
videocreación. As fins de semana imparten obradoiros de arquitectura 
contemporánea para nenos.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
20:00 h. Domingo: de 11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

San Francisco, s/n. 15001 A Coruña
T.: 981 216 015
e-mail: info@luisseoanefund.org
web: www.luisseoanefund.org
Servizos:  
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FUNDACIÓN PEDRO 
BARRIÉ DE LA MAZA

A fundación alberga dúas exposición permanentes: as obras 
do artista galego Francisco Lloréns e unha mostra das principais 
realizacións da fundación desde a súa creación en 1966 e as réplicas 
en madeira dos instrumentos musicais representados no Pórtico da 
Gloria da Catedral de Santiago. Xunto a estes contidos hai numerosas 
exposicións temporais ao longo do ano. Tamén é a coordinadora 
da restauración do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de 
Compostela, así como das visitas guiadas ao mesmo.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas Pórtico da Gloria previa cita concertada: 
de luns a sábado ás 12:00, 16:00 e 17:30 h. Tel: 616 428 880 
Email: elporticodelagloria@reservasportico.es
HORARIO: De martes a domingo: de 12:00 a 14:00 h e de 18:00 a 
21:00 h. Luns pechado.

Cantón Grande, 9. 15003 A Coruña
T.: 981 221 525
e-mail: info@fbarrie.org
web: www.fbarrie.org
Servizos:    

INSTITUTO
“JOSÉ CORNIDE” DE
ESTUDIOS CORUÑESES

En honor ao ilustre polígrafo José Cornide Saavedra, expón a obra 
documental e bibliográfica de Salvador de Madariaga e do naturalista 
Víctor López Seoane.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De luns a venres: de 8:30 a 
14:00 h • 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De luns a venres: de 8:30 a 
13:30 h • Sábado, domingo e festivos pechado.

Rúa Durán Loriga, 10, 4º. 15003 A Coruña
T.: 981 227 451
e-mail: direccion@ijcec.es
web: www.ijcec.es

MUSEO ARQUEOLÓXICO 
E HISTÓRICO

No castelo de San Antón, fortaleza construída na baía coruñesa no 
século XVI sobre o que antigamente era un illote. Unido a terra no 
século XX, converteuse en museo arqueolóxico provincial, dentro do 
novo paseo marítimo da cidade. Xunto coas instalacións da antiga 
fortaleza e algunhas armas para a defensa da mesma, pódense 
ver pezas arqueolóxicas de gran valor que abranguen diferentes 
períodos históricos, desde o Paleolítico ata a época romana, 
pasando pola cultura castrexa. Cómpre sinalar a sección de xoiaría 
protohistórica onde se exhibe o famoso “casco de Leiro”, algúns 
torques e pendentes. Na planta alta expóñense pezas relacionadas 
cos principais feitos históricos da cidade.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: menores de 14 anos, maiores de 65 anos, 
titulares do carné xove e grupos de máis de 20 persoas en visita 
previamente concertada.
Gratuíto todos os sábados do ano.
HORARIO: 1 SETEMBRO - 30 XUÑO. De martes a sábado: de 10:00 
a 19:30 h. Domingo e festivos: de 10:00 a 14:30 h • 1 XULLO - 31 
AGOSTO. De martes a sábado: de 10:00 a 21:00 h.
Domingo e festivos de 10:00 a 15:00 h • Luns pechado.

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 2.
15001 A Coruña
T.: 981 189 850
e-mail: museoarqueoloxico@coruna.es
arqueovisitas@coruna.es

MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
GAS NATURAL FENOSA
(MACUF)

Conta cunha colección de arte contemporánea dos séculos XX e XXI, 
artistas plásticos de España e Portugal principalmente das últimas tres 
décadas.

Ofrece ao longo de todo o ano unha ampla programación de 
exposicións temporais, cursos e obradoiros para nenos e para adultos, 
congresos, conferencias, concertos, ciclos de cine, presentacións 
literarias e un Programa de Participación Social.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada necesario concertar cita previa-
mente. Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
21:30 h. Domingo e festivos de 11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Avda. de Arteixo, 171. 15007 A Coruña
T.: 981 911 476
e-mail: macuf@gasnaturalfenosa.com
web: www.macuf.es
Servizos:    
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MUSEO DE ARTE
SACRA DA COLEXIATA
DE SANTA MARÍA
DO CAMPO

O museo ocupa as dependencias dun pequeno edificio de nova 
planta, obra do arquitecto Gallego Jorreto, próximo á fermosa 
colexiata dos séculos XII ao XV. Acolle unha colección de máis de 100 
pezas de prata de distintas escolas, países e épocas, pertencentes 
á Colexiata. Destacan entre estas pezas a arqueta eucarística e a 
custodia de finais do s. XVII doadas á colexiata pola raíña Mariana 
de Neoburgo, esposa de Carlos II.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
Visita guiada necesario concertar cita previamente.
HORARIO: 16 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a venres: de 09:00 
a 14:00 h • RESTO DO ANO. De martes a venres: de 10:00 a 13:00 
h e de 15:30 a 17:30 h.
Todo o ano. Sábado de 10:00 a 13:00 h. Luns pechado.

Porta de Aires, 23. 15001 A Coruña
T.: 981 203 186
e-mail: musacro@colegiata.jazztel.es

MUSEO DE
BELAS ARTES

Moi preto da enseada do Orzán, no vello convento das capuchinas, 
un antigo edificio do século XVIII realizado por Casas y Novoa, 
perfectamente integrado no edificio moderno que o arquitecto 
Manuel Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura, finalizou 
en 1995. Cuns fondos de máis de 5.000 pezas este museo é un 
dos mellores referentes culturais de Galicia. O espazo expositivo 
distribúese en diversas salas que acollen unha excelente colección de 
pintura, escultura e artes decorativas. Artistas españois e estranxeiros 
como Juan de Juanes, Murillo, Tintoretto ou Rubens conviven con 
pintores galegos dos séculos XIX e XX. A sala de gravados céntrase na 
figura de Goya. Tamén destacable é a sección dedicada á cerámica 
de Sargadelos. As salas para exposicións temporais contan sempre 
cunha interesante programación.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De martes a venres: de 10:00 a 20:00 h. Sábado: de 
10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:00 h. Domingo de 10:00 a 14:00 h.
Luns pechado.

Rúa Zalaeta, s/n. 15002 A Coruña
T.: 981 223 723 / 881 881 700
e-mail: mu.belas.artes.coruna@xunta.es
web: museobelasartescoruna.xunta.es
Servizos:    

MUSEO MILITAR 
REGIONAL

Un interesante museo na parte alta da cidade, no antigo Palacio de 
Capitanía, que encerra dentro dos seus muros a historia da Coruña 
desde o século XVIII. Nas súas diferentes salas hai unha ampla 
colección de armamento, uniformes e documentos militares así como 
unha sorprendente mostra de maquetas de castelos defensivos da 
costa coruñesa.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Visita guiada necesario concertar cita previa-
mente. Grupos de máis de 10 persoas necesario concertar visita pre-
viamente.
HORARIO: De luns a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.
Domingo e festivos: de 10:00 a 14:00 h

Praza de Carlos I, s/n. 15001 A Coruña
T.: 981 205 300
e-mail: fmarace@et.mde.es
web: www.museomilitar.bitacoras.com
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MUSEO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(MUNCYT)

Un fantástico espazo para achegarse ao mundo da ciencia dende 
unha perspectiva non só científica, senón tamén artística. Tanto o 
edificio e a distribución dos diferentes espazos coma os seus contidos 
sorprenden ao visitante e converten o percorrido nunha actividade 
lúdica e interactiva. Destacan o simpático espazo dedicado ao 
“chisme”, “chintófono” e “cachivache”, o espazo cunha posta en 
escena do primeiro xerador de partículas e do antigo mecanismo de 
iluminación da Torre de Hércules, e o espazo onde colga a cabina 
do avión xigante que, coa democracia, trouxo de volta a España 
o “Guernica” de Picasso. Este museo foi inaugurado en maio 2012 
polos Príncipes de Asturias.

PREZO: Consultar.
HORARIO: 15 SETEMBRO - 30 XUÑO. De martes a venres: de 10:00 a 
17:00 h. Sábado: de 11:00 a 15:00 h e de 17:00 a 19:00 h.
1 XULLO - 14 SETEMBRO. De martes a sábado: de 11:00 a 15:00 h 
e de 17:00 a 20:00 h.
Todo o ano. Domingo e festivos: de 11:00 a 15:00 h. Luns pechado.

Praza do Museo Nacional, 1. 15011 A Coruña
T.: 900 100 134
e-mail: infomuseo@muncyt.es
reservascor@muncyt.es
web: www.muncyt.es
Servizos:  

PARQUE ESCULTÓRICO 
DA TORRE DE HÉRCULES 
(PARQUE CELTA)

Conxunto escultórico realizado por artistas galegos contemporáneos 
sobre as lendas e historias que sobreviviron durante séculos xunto ao 
faro: a Rosa dos Ventos, a Ara Solis no recordo do culto ao sol, os 
Ártabros (antigos poboadores da Coruña) e Breogán (caudillo celta 
fundador de Brigantia, a actual cidade da Coruña).

PREZO: Entrada libre e gratuíta.

Contorno da Torre de Hércules
e zona de Adormideras. 15002 A Coruña
web: www.coruna.es
Servizos:  

  Abegondo

CASA
DAS ABELLAS

Centro de divulgación apícola con aula didáctica onde o visitante 
pode descubrir o curioso mundo das abellas, a natureza e o medio 
ambiente.

Obradoiros de mel e cera con utensilios antigos e actuais propios 
destes labores. Parque temático exterior de 3.000 m² con colmeas 
de observación, apiarios antigos e modernos. Xardín de plantas 
melíferas, aromáticas e medicinais.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h

O Francés, s/n . Meangos.
15318 Abegondo. A Coruña
T.: 630 069 635 / 981 589 534
e-mail: casadasabellas@gmail.com
web: www.casadasabellas.com
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  Arteixo

  Betanzos

MUSEO SANTIAGO REY 
FERNÁNDEZ-LATORRE

Museo situado na sede central da Corporación La Voz de Galicia, no 
polígono de Arteixo. Trátase dunha instalación única no seu xénero 
en todo o mundo, xa que recupera cabeceiras de todas as épocas 
da historia do periodismo e de todos os recunchos do planeta. Os 
fondos, con máis de 2.000 exemplares, sitúanse nunha sala de 
1.200 m² e están todos dixitalizados para poder ser consultados. 
Ademais, pódese ver a antiga maquinaria de produción periodística. 
O museo foi inaugurado no 1998 polo Rei de España.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente a través 
do formulario de solicitude da web.
HORARIO: De luns a venres de 10:00 a 13:30 h. Sábado e domingo 
pechado.

Avda. da Prensa, 84-85.
Poligono industrial de Sabón.
15142 Arteixo. A Coruña
T.: 981 180 416
e-mail: fundacion@lavoz.es
web: www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.com
Servizos:    

FUNDACIÓN CIEC,
CENTRO 
INTERNACIONAL
DE LA ESTAMPA
CONTEMPORÁNEA

No casco histórico de Betanzos, nun precioso edificio modernista, este 
centro posúe unha importante colección de arte contemporánea, 
especialmente de arte gráfica, con numerosos artistas galegos e 
algúns nacionais como Dalí e Picasso. A través das obras expostas 
o visitante vai comprendendo que é a estampa, o traballo da súa 
realización e as súas principais características.

Tamén se realizan obradoiros de artes gráficas nas distintas 
técnicas, tanto tradicionais (gravado calcográfico, litografía, 
xilografía, serigrafía e as súas derivacións técnicas), como as últimas 
tecnoloxías aplicadas á estampa. Cursos monográficos en Semana 
Santa “Evolución Gráfica” e verán “Gráfica”. Máster sobre a obra 
gráfica.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes a sábado: de 10:00 
a 14:00 h e de 16:00 a 20:00 h • 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De 
martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.

Rúa do Castro, 2. 15300 Betanzos. A Coruña
T.: 981 772 964
e-mail: ciec@fundacionciec.com
web: www.fundacionciec.com
Servizos:  

MUSEO
DAS MARIÑAS

O museo comparte instalacións coa biblioteca e o arquivo municipal 
no antigo mosteiro de San Domingos. Mostra de pezas arqueolóxicas 
procedentes da comarca, así como varias seccións dedicadas á 
etnografía, ao traxe galego e ás táboas do apostolado da escola 
de Rubens. Destaca a colección de tapices e encaixes, depósito da 
Fundación Jiménez Cossío.

PREZO: 1,29 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: grupos escolares e maiores de 
65 anos.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 13:00 h e de 16:00 a 
20:00 h. Sábado de 10:30 a 13:00 h.Domingo e festivos pechado.

Rúa Emilio Romay, 1. 15300 Betanzos. A Coruña
T.: 981 773 693
e-mail: museomarinas@gmail.com
web: www.betanzos.net
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  Cambre
FUNDACIÓN
WENCESLAO 
FERNÁNDEZ FLÓREZ

Fundación dedicada ao artista que inmortalizou a Fraga de Cecebre 
na súa obra literaria “El Bosque Animado”. O edificio onde está 
situada foi a residencia de verán do escritor. Hai unha exposición 
permanente de obras e obxectos persoais así como unha biblioteca 
e utensilios da época do escritor. Ademais realízanse numerosas e 
interesantes actividades relacionadas coa música, teatro e literatura 
sobre todo en sábado e domingo.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita fóra de horario reservando 
previamente.
HORARIO: Sábado, domingo e festivos: de 12:00 a 14:00 h e de 
17:00 a 20:00 h.

Villa Florentina. Apeadeiro, 14. Cecebre.
15650 Cambre. A Coruña
T.: 981 676 052 / 620 279 751
e-mail: fundawenceslaoff@gmail.com
web: www.wenceslaofernandezflorez.org/blog

XACEMENTO ROMANO 
DE CAMBRE.
CENTRO DE RECEPCIÓN 
DE VISITANTES

Este centro forma parte da Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico. 
Ofrece unha explicación exhaustiva non só dos restos conservados 
senón tamén da romanización en Galicia. O obxectivo é unha 
interpretación das relacións económicas, humanas e sociais do modo 
de vida romano, de xeito que o visitante poderá ter unha visión 
completa da vida cotiá dun cidadán romano do s. III d.C.. No mesmo 
lugar está a Oficina de Información Turística.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a venres: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 
a 20:00 h. Sábado, domingo e festivos de 11:00 a 14:00 h. Luns 
pechado.

Praza do Mosteiro, 1. 15660 Cambre. A Coruña
T.: 981 656 217
e-mail: museo@cambre.org
web: www.cambre.org
Servizos:  

  Carral
CONXUNTO 
ETNOGRÁFICO MUIÑOS 
DE COSTA DA ÉGOA

Conxunto de 14 muíños do século XVIII, á beira do río Abelleira, e de 
grande interese pola beleza da paisaxe. Este conxunto forma parte 
do Roteiro Mariñán Costa da Égoa, de 11,8 km, coa sinalización e 
homologación da Federación Galega de Montañismo. Ao longo da 
ruta hai paneis interpretativos e explicativos da elaboración do pan 
típico da zona.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: Acceso libre.

Estrada Coruña - Herves. Beira.
15175 Carral. A Coruña
T.: 981 613 520 / 981 672 580
e-mail: educacion@concellocarral.com
web: www.concellocarral.com

  Culleredo
MUSEO DOS MUIÑOS
DE ACEA DE AMA 
“ANDRÉS PAN VIEIRO”

Situado nunhas aceas orixinarias do século XII, está dedicado ao 
mundo dos muíños, especialmente aos muíños de marea que 
funcionaban coa auga do mar. En paneis explicativos, fotografías 
e os propios muíños rehabilitados, amósanse diversas tipoloxías de 
muíños, o seu funcionamento e a relación co mundo agrícola.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada para grupos escolares reservando 
previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 18:00 a 21:00 h. Sábado: de 11:00 
a 13:30 h e de 17:00 a 21:00 h. Domingo e festivos pechado.

Avda. Acea de Ama, s/n. O Burgo.
15670 Culleredo. A Coruña
T.: 981 653 661 / 981 665 597
e-mail: cultura@culleredo.org
web: www.culleredo.org
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MUSEO ETNOGRÁFICO 
“TORRE DE CELAS”

Pequeno museo na histórica e ben conservada Torre de Celas 
de Peiro que formou parte da fortaleza medieval de Vinseira. 
Conserva obxectos de carácter etnográfico como traxes tradicionais e 
ferramentas de diferentes oficios tradicionais procedentes do mesmo 
concello. No exterior está rodeado dun bonito xardín.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita fóra de horario 
reservando previamente.
HORARIO: Sábado e domingo: de 12:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h.

Parque Público de Celas, s/n. Celas de Peiro.
15189 Culleredo. A Coruña
T.: 981 665 597
e-mail: cultura@culleredo.org

  Oleiros

MUSEO OS OLEIROS 
“JOSÉ MARÍA KAYDEDA”

Un pequeno museo dedicado á olaría situado no pazo As Torres. A 
colección provén dos fondos privados achegados polo matrimonio 
José María Kaydeda e Teresa Jorge, coleccionistas afeccionados 
aotraballo de olaría.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Emilia Pardo Bazán, 17 - Santa Cruz
15179 Oleiros. A Coruña
T.: 981 610 000 / 981 626 692
e-mail: cultura@oleiros.org
web: www.oleiros.org

  Sada
MUSEO GALEGO
DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 
“CARLOS MASIDE”

Situado nun edificio proxectado por Andrés Fernández Albalat, ao 
carón das instalacións do Laboratorio de Formas de Galicia e da 
fábrica de cerámica O Castro. Este proxecto naceu e consolidouse 
grazas ao traballo de artistas e intelectuais galegos que, a mediados 
do século XX e desde o exilio, trataban de recuperar a cultura 
galega do esquecemento. Exhíbense obras de artistas galegos como 
Castelao, Maside, Colmeiro, Lugrís, Seoane, Souto, etc.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita guiada reservando 
previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h. Sábado, domingo e festivos pechado.

O Castro de Samoedo. 15160 Sada. A Coruña
T.: 981 620 200 / 981 620 937
e-mail: info@sargadelos.com
web: www.sargadelos.com
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COSTA
DA MORTE02

  A Laracha

  Cabana de Bergantiños

  Camariñas

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DOS 
MUIÑOS DE AUGA DA
COSTA DA MORTE

Por medio de fotografías, mapas, documentos, textos e pezas de 
muíños, pódense coñecer os diferentes tipos que existen en Galicia, 
diferenciando entre muíños de canle, covo, tina e buxa. O exterior da 
Casa Reitoral de Golmar conta cunha zona axardinada e un parque 
infantil.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Casa Reitoral de Golmar.
O Igrexario de Golmar, s/n.
15145 A Laracha. A Coruña
T.: 981 605 001
e-mail: info@concellolaracha.com
Servizos:  

MUSEO DO
MAR DE CAIÓN

Este museo está situado no Arquivo Histórico da Confraría de 
Pescadores de Caión. Alberga unha exposición que percorre a 
historia da vila a través da actividade pesqueira, desde a caza da 
balea no século XVI, ata a época dourada da pesca no século XX. 
Neste espazo móstranse documentos, obxectos, paneis explicativos 
e material audiovisual.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita fóra de horario 
reservando previamente.
HORARIO: Sábado e domingo: de 17:00 a 20:00 h.

Baixo da Confraría de pescadores.
Praza Eduardo Vila Fano, 3. Caión.
15105 A Laracha. A Coruña
T.: 981 604 005
e-mail: info@arquivodapesca.org
web: www.arquivodapesca.org
Servizos:     

CENTRO 
ARQUEOLÓXICO DO 
DOLMEN DE DOMBATE

Nun grande edifi cio de madeira e cristal, o Centro de Interpretación 
alberga o Dolmen de Dombate, un dos monumentos megalíticos 
máis importantes de Galicia. Trátase da cabeceira do proxecto do 
Parque do Megalitismo da Costa da Morte dentro da Rede Galega 
de Patrimonio Arqueolóxico. Un espazo para entender de forma 
didáctica e sorprendente como construían os homes da Prehistoria e 
cales foron os rastros que deixaron na paisaxe de Galicia.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a domingo: de 10:00 a 20:00 h.

Dombate. Borneiro, s/n.
15119 Cabana de Bergantiños. A Coruña
T.: 981 754 020
Servizos:     

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DOS NAUFRAXIOS,
FAROS E SINAIS MARÍTIMOS DA 
COSTA DA MORTE

Rodeado dunha paisaxe espectacular, diante do faro de Cabo Vilán, 
está o edifi cio que alberga este pequeno centro de interpretación, 
onde se mostra a historia marítima da Costa da Morte con paneis 
explicativos.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a domingo: de 11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h

Faro Vilán, s/n. 15123 Camariñas. A Coruña
T.: 670 292 720
e-mail: asociacion@neria.es
web: www.camarinas.net
Servizos:  
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MUSEO
DO ALEMÁN

Trátase dun orixinal museo ao aire libre creado por un peculiar 
alemán chamado Man, que chegou a Camelle nos anos setenta. 
Aquí creou o seu edén de fantasía e soidade, o lugar que lle deu a 
paz interior que buscaba ata o final da súa vida.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Acceso libre.

O Espírito Santo. Camelle.
15121 Camariñas. A Coruña
T.: 981 710 224
e-mail: info@camariñas.net
web: www.camarinas.net

MUSEO
DO ENCAIXE

Museo creado co obxectivo de promover o coñecemento e a difusión 
dunha práctica artesanal (o encaixe) que perdura desde hai séculos 
en Camariñas e noutros lugares da Costa da Morte. A recuperación 
de antigas pezas e deseños é tamén outro dos piares nos que se 
basea este centro. Conta con dúas salas de exposicións, unha case 
permanente onde se poden apreciar mantelos, veos... (algúns con 
máis de dous séculos de antigüidade) e a outra sala con exposicións 
temporais; así como diferentes utensilios e materiais empregados 
para a súa elaboración.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: grupos de máis de 10 persoas.
HORARIO: 2 XUÑO - 14 XUÑO. De martes a sábado: de 11:00 a 
14:00 h e de 16:00 a 19:00 h. Domingo e festivos: de 11:00 a 
14:00 h e de 16:00 a 18:00 h • 15 XUÑO - 31 AGOSTO. De martes 
a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h. Domingo e 
festivos: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 18:00 h.

Praza de Insuela, 57.
15123 Camariñas. A Coruña
T.: 981 736 340 / 981 737 004
e-mail: museodoencaixe@camarinas.net
web: www.camarinas.net

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DA PONTE DO PORTO

Un pequeno museo, creado grazas á iniciativa dos veciños desta 
poboación, que mostra a forma de vida da xente de Camariñas. 
Represéntanse moitos dos oficios da comarca a través de numerosos 
obxectos e utensilios doados polos veciños.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Travesía de Curros, s/n. A Ponte do Porto.
15121 Camariñas. A Coruña
T.: 981 730 998
Servizos:  

  Carballo

  Carnota

MUSEO DE 
BERGANTIÑOS

Neste museo, que está no edificio do antigo cárcere de Carballo, 
mostrase, a través de diferentes áreas temáticas, a historia, a 
xeografía e as tradicións da zona de Bergantiños. Ademais, hai unha 
nova exposición permanente sobre os trolebuses de Carballo que 
foron os primeiros de España.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a venres: de 12:00 a 14:00 h e de 18:00 a 
20:00 h. Sábado: de 12:00 a 14:00 h. Domingo de feira: de 11:00 
a 14:00 h. Luns e resto de domingos pechado.

Rúa Martín Herrera, 8. 15100 Carballo. A Coruña
T.: 981 702 077
e-mail: museo@carballo.org
web: www.concellocarballo.org

CASETA DE PEPE
DO CUCO

Un pequeno espazo onde se explica a evolución do porto de Carnota 
no século XX. Trátase dunha caseta tradicional de mariñeiros onde 
se mostra unha pequena exposición de utensilios mariñeiros, paneis 
divulgativos e unha maqueta que explica o funcionamento da arte 
do xeito.

PREZO: 5 €
PARTICULARIDADES: Só atenden grupos. Necesario concertar visita 
previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Portocubelo, s/n. Lira. 15292 Carnota. A Coruña
T.: 981 761 252
e-mail: info@mardelira.net
web: www.mardelira.net
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  Cee
COLECCIÓN VISITABLE 
FERNANDO BLANCO
DE LEMA

Situado na que foi a “Escola de Nenas” de Cee, construída sobre o 
soar da casa natal de Fernando Blanco de Lema, este museo é un 
exemplo do labor de grandes filántropos que volveron de América a 
finais do século XIX, coa intención de potenciar a cultura nas súas vilas 
de orixe. É unha visita imprescindible para entender a historia de Cee. 
Posúe unha das coleccións de material científico máis importantes de 
Galicia, onde se poden ver dende asombrosos aparatos dos antigos 
gabinetes de Física, Química e Historia Natural, ata os magníficos 
lenzos que Federico Madrazo pintou para gabar a figura de Fernando 
Blanco e dos seus testamenteiros. Recóllense tamén numerosas pezas 
que forman parte do pasado da vila e dos habitantes de Cee e da 
súa comarca.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 13:00 h e de 18:00 a 
20:00 h. Domingo e luns pechado.

Praza da Constitución, 25.
15270 Cee. A Coruña
T.: 981 747 221
e-mail: fundacioncee@hotmail.com
web: www.turismocostadamorte.com

  Corcubión

MUSEO MARÍTIMO 
“SENO DE CORCUBIÓN”

Situado na antiga fábrica de salgadeira, o museo alberga máis de 
1.000 pezas relacionadas coa vida marítima e mariñeira da Costa 
da Morte. Pretende recuperar a historia marítima da zona que 
comprende o denominado Seo de Corcubión, así como conservar o 
seu patrimonio marítimo.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: nenos menores de 12 anos.
Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 13:00 h e de 18:00 a 
20:00 h. Domingo e luns pechado.

Praia de Quenxe, s/n.
15130 Corcubión. A Coruña
T.: 981 706 028 / 670 292 720
e-mail: asociacion@neria.es
web: www.neria.es

  Fisterra
CASTILLO DE SAN 
CARLOS MUSEO
DEL MAR

Pequeno museo da pesca situado no castelo de San Carlos, un dos 
baluartes defensivos da Costa da Morte que se construíron no século 
XVIII para protexerse dos corsarios ingleses e franceses. A día de 
hoxe, alberga un espazo expositivo relacionado coas artes da pesca 
en Galicia. Compoñen a exposición paneis explicativos sobre as 
embarcacións tradicionais, a pesca das baleas, os naufraxios e todo 
tipo de utensilios mariñeiros. Realízanse tamén interesantes visitas á 
lonxa para grupos.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 1 XUÑO - 31 AGOSTO. De martes a domingo: de 11:00 
a 14:00 h e de 17:00 a 20:30 h.

Praza de América, s/n. 15155 Fisterra. A Coruña
T.: 981 740 079
e-mail: cofradia@cofradiafisterra.org

  Coristanco

MUSEO DE
ASUNCIÓN ANTELO

Casa particular da artista do concello de Coristanco Asunción Antelo 
que mostra aos visitantes as súas creacións de esculturas en pedras 
talladas, madeira e barro.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Consultar horarios.

Seavia, s/n. Segufe. 15147 Coristanco. A Coruña
T.: 981 73 32 80
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  Laxe

MUSEO
DO MAR

Situado na antiga Casa Cuartel da Garda Civil, un edificio en plena 
zona histórica de Laxe. Consta de catro plantas, onde se poden ver 
historias de persoeiros ilustres do lugar, mapas antigos, fotografías 
antigas das xentes de Laxe, maquetas de embarcacións e diversos 
obxectos relacionados coa vida na Costa da Morte.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO. Sábado e domingo: de 11:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 20:00 h. Confirmar horarios previa visita.

Rúa Pracer, 5. 15117 Laxe. A Coruña
T.: 981 735 393
e-mail: omix@concellodelaxe.com
web: www.concellodelaxe.com

  Muxía
CASA MUSEO
DO FOTÓGRAFO
RAMÓN CAAMAÑO

Situado na casa natal do fotógrafo Ramón Caamaño, este pequeno 
museo posúe un gran valor antropolóxico e social, xa que o artista 
retratou durante a súa vida ás xentes da Costa da Morte e as súas 
paisaxes.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa Matadoiro, 12. 15124 Muxía. A Coruña
T.: 607 922 122
e-mail: chetecon@hotmail.com

  Malpica de Bergantiños

ECOMUSEO
FORNO DO FORTE

Son 11 edificios que compoñen o conxunto de Forno do Forte, oito 
deles vivendas de oleiros ou de xornaleiros. Na actualidade, hai dúas 
vivendas de oleiros reproducidas tal como eran, amosando a vida 
cotián dunha familia oleira. Ademais dispoñen dun forno tradicional 
para cocer cerámica, un cabanote (alpendre de grandes dimensións) 
e un hórreo. Mentres o oleiro está a traballar no obradoiro, o visitante 
pode ver como se elaboran as pezas e recibir as explicacións 
oportunas sobre o labor no torno ou do traballo co barro, así coma 
facer unha peza sinxela coa axuda do oleiro.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
Préstase atención especial aos colexios.
HORARIO: XANEIRO - FEBREIRO. De martes a sábado: de 11:00 a 
14:00 h • MARZO - MAIO e OUTUBRO - DECEMBRO. De martes a 
sábado: de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00 h. Domingo e luns 
pechado • SEMANA SANTA. De luns a sábado: de 10:00 a 14:00 h e 
de 16:00 a 20:00 h. Domingo: de 10:00 a 14:00 h.

Forno Novo, s/n. Buño.
15111 Malpica de Bergantiños. A Coruña
T.: 981 711 520
e-mail: ecomuseo.fornodoforte@malpica.
dicoruna.es
web: www.concellomalpica.com/fornodoforte

MUSEO
URBANO LUGRÍS

Dentro da Casa do Pescador, os cadros están repartidos polas 
dependencias da Confraría de Pescadores, o Fogar do Pensionista 
e o Bar Pescador. O pintor surrealista coruñés Urbano Lugrís (1908-
1973) pintou cinco frescos e tres trípticos para a inauguración da Casa 
do Pescador durante a súa estadía en Malpica nos anos 50. Urbano 
Lugrís inspirábase no mar, en concreto no mar de Malpica e a vida 
desta vila mariñeira está presente nas súas obras, unha homenaxe 
ás illas Sisargas e aos mariñeiros malpicáns. Para ver todos os cadros 
é preciso visitar a Casa do Pescador no horario da Confraría por ser 
o máis limitado.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Confraría de Pescadores. De luns a venres: de 08:30 a 
14:30 h • Fogar do Pensionista. De luns a venres de 09:00 a 20:00 
h. Sábado e domingo pechado.

Casa do Pescador.
Rúa Eduardo Vila Fano, s/n. Malpica.
15113 Malpica de Bergantiños. A Coruña
T.: 981 720 011
e-mail: cofradia@cofradiamalpica.org
web: www.cofradiamalpica.org
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MOSTRA PERMANENTE 
DO VOLUNTARIADO

Mostra permanente que recolle fotografías da catástrofe do barco 
Prestige fronte á costa galega e dos milleiros de voluntarios e 
voluntarias que traballaron na súa limpeza. Móstrase abundante 
material gráfico, libros de dedicatorias e agasallos recibidos polo 
Concello que dan testemuño das numerosas persoas que acudiron á 
Costa da Morte para axudar.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Consultar horarios.

Edificio de Servizos Múltiples.
Rúa A Camposa, s/n. 15124 Muxía.
A Coruña
T.: 981 742 001
e-mail: correo@muxia.dicoruna.es

FUNDACIÓN TORRE-PUJALES. 
MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
COSTA DA MORTE

Este interesante museo de arte contemporánea naceu grazas á 
paixón do pintor Julio Pujales Rivas pola Costa da Morte. Ademais de 
toda a súa obra pictórica, este museo alberga tamén unha ampla 
colección de arte contemporánea. Trátase dun museo de recente 
creación no 2012 e que ten vocación de ser un espazo aberto e 
dinámico para a cultura e a arte contemporánea de Galicia.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 09:30 a 13:30 h.

Rúa Real, 6. Corme-Porto.
15114 Ponteceso. A Coruña
T.: 981 738 428
e-mail: info@torrepujales
web: www.fmactorrepujales.com
Servizos:  

  Ponteceso

  Vimianzo

BATÁNS
DE MOSQUETÍN

Conxunto etnográfico composto por seis muíños e tres batáns 
construídos á beira do Río Grande que aproveitan a forza da auga 
para moer o millo e para mazar a la. Os batáns apareceron en 
Europa durante a Idade Media. Na visita pódense ver funcionando 
cando hai auga suficiente.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: 1 XUÑO - 15 SETEMBRO. De luns a domingo: de 11:00 
a 14:00 h e de 15:30 a 19:00 h. Resto do ano consultar horarios.

O Mosquetín - Salto. 15126 Vimianzo. A Coruña
T.: 678 621 062 / 670 292 720
e-mail: asociacion@neria.es
web: www.neria.es
Servizos:  

EXPOSICIÓN HISTORIA 
DO CASTELO
E EXPOSICIÓN
ARTESANÍA EN VIVO

No histórico castelo de Vimianzo exponse unha interesante colección 
de artesanía da zona: traballos en liño, olaría, sombreiros, cestas, ma-
quetas de barcos, coiro, zoqueiros, prataría, cantaría e acibeche, ade-
mais dunha exposición sobre a historia do castelo. A primeira fin de 
semana de xullo celébrase o asalto ao castelo cunha festa de grande 
interese. No verán e Semana Santa ten lugar a mostra de “Artesanía 
en Vivo” coa artesanía dos encaixes de Camariñas, Muxía e Vimianzo.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: 1 XULLO - 15 SETEMBRO. De martes a domingo: de 10:30 
a 14:00 h e de 16:00 a 20:30 h • 16 SETEMBRO - 30 XUÑO. De 
martes a domingo: de 10:30 a 14:00 h e de 16:00 a 18:30 h.
Luns pechado.

Rúa A Torre, s/n. 15129 Vimianzo. A Coruña
T.: 981 716 354
e-mail: cultura@vimianzo.es
web: www.vimianzo.es
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  Zas

MUSEO
DO LIÑO

Nun pequeno espazo amósase todo o proceso de elaboración do 
liño cos seus distintos aparellos. Destaca un tear de 200 anos.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 15:30 a 20:00 h.Rúa Vida Rios, 4 baixo. Baio.

15955 Zas. A Coruña
T.: 696 268 923
e-mail: carmenriveiro.amigoslino@gmail.com

TORRES
DO ALLO

Museo que recrea a vida no pazo máis antigo de Galicia, 
perfectamente restaurado, a través de paneis sobre a súa construción 
e vídeos informativos sobre as roupas, a familia, a fabricación do pan 
e a vida nos pazos. No seu interior alberga o Centro de Interpretación 
da Costa da Morte que proporciona valiosa información sobre esta 
zona de Galicia.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a domingo: de 10:00 a 20:00 h.

O Allo. Baio. 15150 Zas. A Coruña
15955 Zas. A Coruña
T.: 678 621 062 / 670 292 720
e-mail: asociacion@neria.es
web: www.neria.es

TERRAS DE
SANTIAGO03

  Arzúa
CENTRO DE 
DIVULGACIÓN DO 
QUEIXO E DO MEL

Un espazo onde o visitante descubrirá a elaboración do queixo da 
Denominación de Orixe Arzúa-Ulloa e do Mel de Galicia. Organízanse 
tamén degustacións, obradoiros e charlas.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos consultar condicións da visita.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
18:00 h.

Feira Nova, s/n. Santa María.
15810 Arzúa. A Coruña
T.: 981 508 142
e-mail: aga@queixoemel.org
web: www.queixoemel.org
Servizos:      

MUSEO
VIVENTE DO MEL

O museo do mel pretende mostrar ao visitante o fascinante mundo 
das abellas, achegando unha visión da apicultura dos nosos 
antepasados, así como a diversidade de produtos e métodos 
da apicultura moderna. Situado nas proximidades do encoro de 
Portodemouros, o visitante gozará dun marabilloso contorno, onde 
poderá encontrar xardíns con plantas botánicas e melíferas, unha 
charca coa súa ponte, unha gaiola de paxaros e un formigueiro. 
Todo isto rodeado das colmeas coas súas abellas. Organízanse 
charlas, cursos, seminarios, talleres, etc.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Visita guiada: 10 € grupo.
Taller: 3 € x persoa. Técnico: 10 €/taller.
HORARIO: De luns a domingo: de 16:00 a 19:00 h.

Portodemouros. Dombodán.
15819 Arzúa. A Coruña
T.: 981 508 072
e-mail: info@abelleiro.com
web: www.abelleiro.com
Servizos:      
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  Boqueixón

  Cerceda

  Melide

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
PICO SACRO

Antiga Casa Reitoral restaurada no ano 1999 que conserva certos 
elementos tradicionais como un hórreo, pendello, etc. Tamén 
unha aula didáctica con paneis explicativos sobre as características 
xeomorfolóxicas, paisaxísticas e históricas do lendario Pico Sacro. 
Hai posibilidade de ver un documental que, de forma amena e 
educativa, explica o Pico e a súa contorna.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
Grupos de máis de 10 persoas: posibilidade de visita guiada
reservando previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Cachosenande, s/n. Lestedo.
15881 Boqueixón. A Coruña
T.: 981 513 061
web: www.boqueixon.es

CENTRO DE REFERENCIA 
DO CABALO DE PURA 
RAZA GALEGA

Picadeiro cuberto, sala de cubricións, sala de exploración, laboratorio, 
aula de formación gandeira. Exposición permanente etnográfica 
cultural do cabalo de Galicia. Exposición viva de sementais de Pura 
Raza Galega.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
19:00 h. Sábado e domingo pechado.

Pazo de Quián, s/n. Sergude.
15881 Boqueixón. A Coruña
T.: 981 511 922
e-mail: secretaria@cabalogalego.com
web: www.cabalogalego.com
Servizos:    

ECOMUSEO
DE CERCEDA

Museo interactivo que representa, a través de audiovisuais, maquetas, 
fotos, paneis... o medio ambiente, a historia, a economía e a 
sociedade de Cerceda.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Avda. Fernando González Laxe, s/n.
15185 Cerceda. A Coruña
T.: 981 685 036
e-mail: alba.fernandez@cerceda.es
web: www.ayuntacerceda.com
Servizos:    

MUSEO
DO MOUCHO

Situado nas instalacións do Centro da Terceira Idade de Cerceda, 
trátase dunha colección de esculturas e pinturas de máis de 2000 
pezas relacionadas cos mouchos.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada necesario concertar cita previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 09:45 a 12:45 h e de 16:00 a 
19:00 h. Luns, domingo e festivos pechado.

Avda. de Galicia, 37.
15185 Cerceda. A Coruña
T.: 981 686 215
e-mail: museomouchocentrosocial@yahoo.es

MUSEO DA TERRA
DE MELIDE

Museo con mostras de arqueoloxía, etnografía e historia; útiles, 
apeiros de labranza, instrumentos musicais e ferramentas de oficios 
relacionados coa cultura tradicional galega. Dispón dunha sección 
con numerosos achados arqueolóxicos procedentes de depósitos 
arqueolóxicos da comarca. Instalado no antigo Hospital de Peregrinos 
do século XIV, conta con sete salas de visita.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a sábado: de 10:30 a 13:30 h e de 17:00 a 
19:30 h. Domingo: de 11:30 a 13:30 h. Festivos pechado.

Praza do Convento, s/n.
15800 Melide. A Coruña
T.: 981 507 998
e-mail: museomelide@hotmail.com
web: www.mtmelide.es
Servizos:  
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  O Pino

MUIÑO
DE PENA

Casa rural cun antigo serradoiro, carpintaría e muíño de maquía 
(sistema de moenda co pagamento dunha cantidade de cereal 
moído). Na sala-museo expóñense varias pezas orixinais que se 
utilizaban nas actividades propias do conxunto etnográfico.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a domingo: de 17:00 a 20:00 h.

A Ponte Puñide, 24.
15823 O Pino. A Coruña
T.: 981 814 404
e-mail: reservas@omuinodepena.com
web: www.omuinodepena.com
Servizos:      

  Padrón

CASA MUSEO
ROSALÍA DE CASTRO

A Casa da Matanza de Padrón, onde morreu a xenial escritora en 
1885, é hoxe o escenario onde se sitúa este museo dedicado ao 
símbolo do sentimento de ser galego. Conserva practicamente 
inalterada a súa estrutura orixinal. Pódense contemplar numerosas 
fotos da poetisa, dos seus familiares e amigos, recordos persoais, 
escritos e multitude de obxectos cotiáns da Galicia do século XIX. No 
edificio contiguo está o Centro de Estudos Rosalianos.

PREZO: 1,5 €
PARTICULARIDADES: 1,20 €: grupos de máis de 20 persoas.
Visita guiada necesario concertar cita previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 30 OUTUBRO. De martes a sábado: de 10:00 
a 14:00 h e de 16:00 a 20:00 h • 1 NOVEMBRO - 30 XUÑO. De 
martes a sábado: de 10:00 a 13:30 h e de 16:00 a 20:00 h.
Todo o ano. Domingo e festivos de 10:00 a 13:30 h. Luns pechado.

A Matanza, s/n. 15917 Padrón. A Coruña
T.: 981 811 204
e-mail: casamuseo@fundacionrosaliadecastro.es
web: www.rosaliadecastro.org
Servizos:  

  Ordes

MUSEO DO TRAXE 
“JUANJO LINARES”

Exposición de numerosos traxes de entre as máis de 1.000 pezas 
doadas por Juanjo Linares, natural de Ordes e famoso bailarín e 
investigador no ámbito do baile folclórico español. Trátase de traxes 
tradicionais de todo o mundo e tamén dalgúns traxes de distintas 
figuras da danza española.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Grupos: 1,50 €
1 €: discapacitados e maiores de 65 anos
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
20:00 h. Domingo e festivos: de 10:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa da Feira, 5. 15680 Ordes. A Coruña
T.: 981 682 655
e-mail: info@museojuanjolinares.org
web: www.concellodeordes.com

MUSEO LEONARDO 
XOXARDO

Compartindo o mesmo espazo que o Museo do Traxe, amosa a obra 
do finado artista ordense Leonardo Recouso, máis coñecido como 
Xoxardo. Pretende ser un museo vivo e itinerante que irá mudando a 
obra do autor cada certo tempo.

PREZO: 2 €
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
20:00 h. Domingo e festivos: de 10:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa da Feira, 5. 15680 Ordes. A Coruña
T.: 981 682 655
web: www.concellodeordes.com
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FUNDACIÓN CAMILO 
JOSÉ CELA, MARQUÉS
DE IRIA FLAVIA

A fundación ocupa as dependencias da Casa museo e as aulas de 
Juan Rodríguez, Macías O Namorado e Nicasio Pajares: obxectos 
relacionados coa vida e a obra do escritor, coleccións de pinturas, 
debuxos, hemeroteca, colección de epístolas, etc. A fundación 
tamén inclúe o Museo Ferrocarrileiro “John Trulock”, avó do Premio 
Nobel Camilo José Cela, xerente da Cía. West Galicia que instalou a 
primeira liña férrea nesta comunidade entre Santiago de Compostela 
e Carril (Pontevedra). Uniformes, obxectos persoais e relacionados 
co ferrocarril, así como a recreación dunha estación de época son 
algúns dos seus atractivos. No exterior pódese visitar un vagón de 
mercadorías e unha locomotora de vapor chamada “Sestao”.

PREZO: Bono entrada 8 € (Inclúe visita guiada á Casa Museo, ao 
Museo Ferrocarrileiro e ás Aulas de Juan Rodríguez, Macías O 
Namorado) e 5 €: carné xove, grupos de máis de 10 persoas e 
maiores de 65 anos.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
Grupos de máis de 10 persoas: posibilidade de visita guiada
reservando previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO: De luns a venres: de 10:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 20:00 h • 1 SETEMBRO - 30 XUÑO: De luns a 
xoves: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.
Venres de 10:00 a 14:00 h. Sábado e domingo pechado

Rúa Santa María, 22. Iria Flavia.
15917 Padrón. A Coruña
T.: 981 812 425 / 981 810 348
e-mail: iriafl avia@fundacioncela.com
visitas@fundacioncela.com
web: www.fundacioncela.com
Servizos:  

  Santa Comba

MUSEO TERRA
DO XALLAS

Este museo, inaugurado no 2012, está no antigo Pazo de Santiso 
rehabilitado para acoller numerosos obxectos e obras de arte, moitos 
deles achegas dos veciños da zona. Aquí móstrase como foi a vida 
das terras do Xallas ao longo da historia.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Casa do Pazo de Santiso, s/n.
15840 Santa Comba. A Coruña
T.: 981 81 87 10
e-mail: jose.suarez@santacomba.dicoruna.es
web: www.santacomba.es

  Santiago de Compostela
CENTRO GALEGO DE 
ARTE CONTEMPORÁNEA 
(CGAC)

O CGAC é un impresionante edificio obra do arquitecto portugués 
Álvaro Siza que, xunto co mosteiro de San Domingos de Bonaval 
e o parque homónimo, constitúe un conxunto harmónico onde se 
conxuga a tradición e a modernidade da cidade. Desde as terrazas 
desta singular construción, obtense unha das mellores vistas da zona 
antiga compostelá. No seu interior pódense contemplar exposicións 
temporais dos artistas máis significativos das últimas décadas.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas gratuítas sábados e domingos ás 
13:00 h. O museo organiza actividades como obradoiros, cursos, 
concertos, teatro, ciclos de cine, conferencias, etc.
HORARIO: De martes a domingo e festivos: de 11:00 a 20:00 h.
Luns pechado.

Rúa Ramón del Valle Inclán, s/n.
15704 Santiago de Compostela. A Coruña.
T.: 981 546 619
e-mail: cgac@xunta.es
web: www.cgac.org
Servizos:        

COLECCIÓN DE 
ANESTESIOLOXÍA
E REANIMACIÓN

Situado na Facultade de Medicina, este pequeno museo monográfico 
mostra antigo instrumental médico anestésico, cirúrxico e de 
reanimación.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h.

Rúa San Francisco, s/n.
15701 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 881 812 237
e-mail: zmeddeca@usc.es
Servizos:  
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COLECCIONES 
VISITABLES DE SANTA 
MARÍA DO CAMIÑO, 
ÁNIMAS Y SAN BIEITO 
DO CAMPO

Tras a restauración das igrexas de Santa María do Camiño, Ánimas 
e San Bieito do Campo, moi próximas entre si, acondicionáronse 
espazos onde se expoñen diferentes obxectos do cerimonial litúrxico, 
planos e bosquexos, bulas papais, petos de ánimas, espléndidas 
tallas e outras pezas de gran valor, pertencentes ao século XVIII.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: En Santa María do Camiño a colección pode 
estar pechada durante os actos litúrxicos. Consultar horarios antes de 
realizar a visita.
HORARIO: Igrexa Santa María do Camiño. Sábado e domingo: de 
11:00 a 13:30 h. Igrexa das Ánimas. De luns a domingo: de 08:00 a 
13:30 h e de 16:00 a 20:00 h. Igrexia de San Bieito do Campo. De 
luns a domingo de 09:30 a 14:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Pechado 
os festivos relixiosos.

Casas Reais.
15704 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 562 142 / 981 574 638

FUNDACIÓN GONZALO 
TORRENTE BALLESTER

A Fundación acolle mobles orixinais e unha reconstrución do que o 
escritor chamaba “a biblioteca”, o seu lugar de traballo: a mesa de 
braseiro e os escritorios en que traballaba, a cadeira de brazos na 
que botaba a sesta e falaba co magnetófono... todo isto segundo a 
disposición que tiña no último domicilio de Gonzalo Torrente Ballester 
en Salamanca. Nos seus 1.300 m² tamén dispón dun espazo para 
actos e exposicións temporais.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa do Vilar, 7.
15707 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 552 304
e-mail: fgtb@fgtb.org
web: www.gonzalotorrenteballester.es
Servizos:    

FUNDACIÓN MUSEO 
EUGENIO GRANELL

Ocupa as dependencias do Pazo de Bendaña, do século XVIII, 
situado no centro da zona histórica e convertido nun museo 
surrealista único no mundo polas súas características. O obxectivo 
esencial do museo é fomentar o estudo do conxunto da obra do 
pintor galego Eugenio Granell, do surrealismo e das correntes afíns. 
Posúe valiosos fondos de Granell e doutros surrealistas como Picasso, 
Miró, Lam, Breton…, ademais dunha interesante colección de arte 
étnica. Exposicións temporais relacionadas co Surrealismo. Organiza 
concertos, conferencias, obras de teatro, ciclos de cine, etc.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h. Domingo: de 11:00 a 14:00 h. Luns e festivos pechado.

Praza do Toural, s/n.
15705 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 576 394 / 981 572 124
e-mail: info@fundacion-granell.org
web: www.fundacion-granell.org
Servizos:    

MUSEO CASA
DE LA TROYA

Esta casa museo de época reproduce a antiga pensión de estudantes 
de finais do s. XIX, inmortalizada na novela “La Casa de la Troya” 
de Pérez Lugín. Fielmente restaurada, reúne unha colección de 
cadros, mobles, fotografías e documentos que pertenceron a algúns 
personaxes da novela, todos eles reais.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Consultar tempadas de apertura antes de reali-
zar a visita.
HORARIO: Pechado temporalmente.

Rúa da Troia, 5.
15704 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 585 159
e-mail: museo@lacasadelatroya.org
web: www.lacasadelatroya.org
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MUSEO DA
COLEXIATA DO SAR

Museo de arte sacra situado na construción monacal a carón da 
Colexiata do Sar, exemplo singular da arte románica. Gárdanse 
valiosas pezas históricas como o pergamiño fundacional da 
Colexiata de 1136 firmado por Diego Xelmírez, ademais de pezas 
arqueolóxicas e do antigo claustro románico obra do Mestre Mateo. 
O percorrido do museo faise en cinco salas onde o visitante pode 
comprender a historia desta comunidade agostiña dende a fundación 
como priorado ata a súa transformación en colexiata e parroquia da 
arquidiocese de Santiago.

Tamén alberga unha pequena exposición de traxes tradicionais e dos 
premios conseguidos pola agrupación folclórica “Colexiata do Sar”.

PREZO: 2 €
HORARIO: De luns a sábado: de 10:00 a 13:00 h e de 16:00 a 
19:00 h.

Rúa do Sar, s/n.
15702 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 562 891
e-mail: colegiatadesar@colegiatadesar.com
web: www.colegiatadesar.com
Servizos:    

MUSEO DAS 
PEREGRINACIÓNS
E DE SANTIAGO

Museo repartido en dúas sedes. A primeira, situada nun edificio do 
século XIV coñecido como a Casa Gótica, presenta unha interesante 
colección que intenta explicar o fenómeno das peregrinacións e as 
orixes da cidade de Santiago de Compostela. Repartida en oito 
salas, pódese ver unha importante mostra de pintura, escultura, 
prataría, acibecharía, gravados, restos arqueolóxicos e etnográficos. 
A segunda sede inaugurada no ano 2012, tras unha moderna 
rehabilitación do antigo Banco de España, acollerá exposicións 
temporais. Inesquecibles as vistas dende a cafetería acristalada baixo 
a Torre do Reloxo da Catedral.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Edificio 1. De martes a venres: de 10:00 a 20:00 h. 
Sábado: de 10:30 a 13:30 h e de 17:00 a 20:00 h. Domingo: de 
10:30 a 13:30 h.
Edificio 2. Consultar horarios.

Edificio 1: Rúa de San Miguel, 4.
15704 Santiago de Compostela. A Coruña.
Edificio 2: Praza de Praterías, s/n.
15702 Santiago de Compostela
T.: 981 581 558
e-mail: informacion.mdperegrinacions@xunta.es
web: www.mdperegrinacions.com
Servizos:    

MUSEO DE 
ANTROPOLOXÍA
SOTELO BLANCO

Ocupando instalacións da Fundación Sotelo Blanco nos arredores 
de Santiago de Compostela, este museo recolle en dúas plantas 
unha gran cantidade de pezas de carácter etnográfico relacionadas 
con oficios tradicionais de Galicia: curtidores, canteiros, ferreiros, 
etc. Ademais, recrea algúns ambientes da casa tradicional galega: 
cociña, cuartos, apeiros de labranza, etc. Na exposición hai unha 
referencia especial ao feito da emigración galega.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 13:30 h. Sábado, domingo, 
festivos pechado. Agosto pechado.

San Marcos, 77.
15820 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 582 571
e-mail: administracion@fundacionsoteloblanco.org
web: www.fundacionsoteloblanco.org
Servizos:    
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MUSEO DE
HISTORIA NATURAL 
“LUIS IGLESIAS”

Este novo espazo situado nun edificio do arquitecto galego César 
Portela acolle dende 2012 os contidos do antigo Museo de Historia 
Natural “Luis Iglesias”. No agradable Parque de Vista Alegre, o 
visitante pode redescubrir as fantásticas coleccións que posúe este 
museo cunha sorprendente e senlleira posta en escena. Destacan 
as coleccións de fauna terrestre, nas que hai que salientar as aves, 
mamíferos e insectos de Galicia, as coleccións de fauna mariña, unha 
das maiores coleccións malacolóxicas do mundo e as coleccións de 
xeoloxía, rochas e minerais do mundo e de Galicia. É sen dúbida, un 
dos espazos museísticos máis atractivos da cidade para o público de 
todas as idades.

PREZO: Consultar.
HORARIO: Consultar horarios.

Parque Vista Alegre, s/n.
15782 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 881 816 350
e-mail: museohn@usc.es
web: www.usc.es/museohn
Servizos:   

MUSEO DE LA CATEDRAL 
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Situado dentro da catedral, é o museo histórico, artístico e arqueolóxico 
da basílica de Santiago Apóstolo. Ademais das diferentes salas que 
exhiben numerosas pezas procedentes das escavacións realizadas 
na catedral, pódese tamén visitar o claustro, a sala capitular, a 
biblioteca, o tesouro, a capela das reliquias, a colección de tapices e 
a cripta do Pórtico da Gloria e o Pazo de Xelmírez. Este museo conta 
cun novo atractivo, o recentemente reconstruído coro pétreo, obra 
do Mestre Mateo.

PREZO: 5 €
PARTICULARIDADES: 3 €: grupos, maiores de 65 anos e estudantes.
1 €: colexios de primaria e secundaria, para visitas previamente
concertadas.
Entrada gratuíta: 18 de Maio, Día Internacional dos Museos.
HORARIO: 1 XUÑO - 30 SETEMBRO. De luns a sábado: de 10:00 a 
14:00 h e de 16:00 a 20:00 h. Domingo: de 10:00 a 14:00 h.
1 OUTUBRO - 31 MAIO. De luns a sábado: de 10:00 a 13:30 h e de
16:00 a 18:30 h. Domingo: de 10:00 a 13:30 h.
1 /1, 6 /6, 25/7, 15 /8 e 25 /12: pechado.

Praza do Obradoiro, s/n.
15704 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 569 327
e-mail: museocatedral@archicompostela.org
web: www.catedraldesantiago.es

MUSEO DE
TERRA SANTA

O Museo de Terra Santa sitúase nun dos claustros do convento de San 
Francisco, en Santiago de Compostela. O Claustro da Inmaculada, 
de principios do século XVII, alberga na súa parte superior unha 
colección única no mundo. Visitando as salas do Museo, podemos 
percorrer a historia desde o Paleolítico ata a formación do Estado de 
Israel a través de utensilios da vida cotiá.

A través das súas pezas podemos coñecer baixo diferentes ópticas: 
-arqueolóxica, artística, social e relixiosa-, a gran variedade de 
culturas que deixaron pegada en Terra Santa.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: menores de 14 anos.
2 €: estudantes e maiores de 65 anos.
HORARIO: De martes a domingo: de 10:30 a 13:30 h e de 16:00 
a 19:00 h.

Campiño de San Francisco, 3.
15705 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 581 600
e-mail: museots@gmail.com

MUSEO DO MOSTEIRO 
DE SAN MARTIÑO 
PINARIO

Un dos edificios histórico artísticos máis importantes de Santiago que 
acolle un espectacular compendio de arte e ciencia recentemente 
restaurado e organizado, desde o punto de vista museolóxico, 
como colección que pode ser obxecto de visita. Moi interesante é 
o percorrido pola antiga igrexa monástica e os espazos onde se 
expoñen coleccións de arte sacra, gabinetes de física, química e 
ciencias naturais, boticas e imprenta.

PREZO: 2,5 €
PARTICULARIDADES: 1,5 €: estudantes, maiores de 65 anos, pere-
grinos e grupos dun mínimo de 13 persoas. Visita guiada opcional. 
Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a domingo: de 11:00 a 13:30 h e de 16:00 
a 18:30 h.

Praza San Martiño Pinario, s/n.
15706 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 583 008
e-mail: museosanmartinpinario@gmail.com
web: www.museosanmartinpinario.com
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MUSEO DO MOSTEIRO 
DE SAN PAIO DE 
ANTEALTARES

O mosteiro de San Paio de Antealtares é un dos máis importantes da 
cidade cunha das súas fachadas fronte á Porta Santa da catedral na 
Praza da Quintana. Alberga unha interesante e ampla colección de 
arte sacra, con pezas de escultura, pintura, ourivaría e ornamentos, 
entre as que destaca o antigo altar do Apóstolo Santiago. A entrada 
ao museo faise pola igrexa.

PREZO: 1,5 €
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
Na portería do Convento véndense produtos de repostería elabora-
dos polas monxas.
HORARIO: De luns a venres: de 10:30 a 13:30 h e de 16:00 a 19:00 
h. Sábado: de 11:00 a 13:30 h e de 16:00 a 19:00 h. Domingo: 
de 16:30 a 19:00 h.

Antealtares, 23.
15704 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 583 127
e-mail: msapelaio@infordata.es

MUSEO DO
POBO GALEGO

Situado no convento de San Domingos de Bonaval, dos séculos XVII-
XVIII, expón nas súas salas unha amplísima mostra de manifestacións 
da cultura popular galega: a pesca, a agricultura, a gandería, os 
oficios, as vivendas, os traxes populares, os instrumentos musicais 
ou a Prehistoria. Outro dos seus atractivos é a espectacular tripla 
escaleira helicoidal, alarde de audacia estrutural e obra de Domingo 
de Andrade que comunica o claustro coas diferentes plantas do 
edificio. Ademais do museo, pódese visitar a igrexa do convento que 
ocasionalmente se utiliza como marco singular para determinadas 
exposicións temporais. Nesta igrexa localízase o Panteón de Galegos 
Ilustres no que se atopan soterrados persoeiros tan destacados da 
cultura galega coma Rosalía de Castro, Alfredo Brañas, Castelao, 
Francisco Asorey e Ramón Cabanillas.

PREZO:  3 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: socios do museo, menores de 
18 anos e parados. 1 €: xubilados e estudantes maiores de 18 anos.
2 €: grupos cun mínimo de 8 persoas e acompañantes dos socios.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 
a 20:00 h. Domingo e festivos de 11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

San Domingos de Bonaval, s/n.
15703 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 583 620
e-mail: info@museodopobo.com
web: www.museodopobo.es

MUSEO PEDAGÓXICO
DE GALICIA (MUPEGA)

Un interesante museo sobre o mundo pedagóxico de Galicia. 
Trátase dun espazo de máis de 3.000 m² nun edificio moderno que, 
ademais de exposicións temporais e numerosas actividades sobre a 
temática educativa, amosa curiosas e numerosas pezas relacionadas 
co sistema educativo. Destacan a recreación de aulas das escolas 
da época da Restauración borbónica, da Segunda República, da 
época franquista e unha aula de indianos. Un espazo agradable que 
esperta a curiosidade dos máis novos e os recordos dos maiores.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h. Domingo, luns e festivos pechado.

San Lázaro, 107.
15781 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 540 155 /981 540 156
e-mail: museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/mupega
Servizos:   

PAVILLÓN DE 
GALICIA, CENTRO 
DE INFORMACIÓN 
CULTURAL DE GALICIA

No edificio do Pavillón de Galicia da Expo 92 de Sevilla amósase 
a exposición permanente “Galicia, presenzas e esencias dunha 
cultura”, onde se trata de mostrar, con imaxes e obxectos, a cultura, 
os costumes, as tradicións e a historia de Galicia, salientando de xeito 
moi especial o Camiño de Santiago.

Exposición de esculturas no exterior do pavillón.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a domingo: de 10:00 a 20:00 h.

Avda. Fernando de Casas Novoa, 38. San Lázaro. 
15707 Santiago de Compostela. A Coruña
T.: 981 557 359
e-mail: cic@xacobeo.org
Servizos:    
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  Vedra

MUSEO MODESTO
PAZ CAMPS

Pequena exposición permanente do pintor Modesto Paz Camps 
natural e residente en Vedra.

PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.San Fins de Sales, s/n. 15885 Vedra. A Coruña

T.: 981 814 612
web: www.concellodevedra.com

MARIÑA
LUCENSE04

  Alfoz
FINCA GALEA.
MUSEO ETNOGRÁFICO 
DA AUGA

Este museo da auga encóntrase nun fermoso espazo natural, xunto 
a unha casa de turismo rural. O espazo conta cunha extensión de 
60.000 m², polo que pasa o río Ouro, podendo visitar un muíño, 
un dos poucos batáns que se conservan en toda a costa cantábrica, 
fontes... Todo deseñado, restaurado ou construído polo seu 
propietario. En 1998 recibiu o Premio Medioambiental Europeo.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: 1,5 €: grupos (necesario concertar visita previa-
mente).
HORARIO: De luns a domingo: de 11:00 a 13:30 h e de 15:00 a 
19:30 h. 1/2 e 24/12 pechado.

Lugar de Galea, s/n. O Castro de Ouro.
27776 Alfoz. Lugo
T.: 982 558 323
e-mail: fincagalea@kamex.es
web: www.fincagalea.es

  Barreiros

EIDO DOURADO
Espazo deseñado e construído polo pintor Celso Dourado, con 
materiais reciclados na súa maior parte, onde a pedra e a madeira 
son protagonistas. Alberga estudio, vivenda e unha exposición 
permanente de pintura e debuxo que se renova periodicamente. 
Tamén dous xardíns que rodean a edificación: un caracterizado como 
de “Rocalla” ou “Alpino” e o outro un “Xardín Zen” de marcado 
aire xaponés, elaborado a base de grava de cuarzo e elementos 
pétreos. O seu deseño e elaboración corresponde tamén ao pintor.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita fóra de tempada reservan-
do previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO. De martes a domingo: de 11:30 
a 13:30 h e de 18:30 a 21:30 h. Luns pechado.

Praia das Pasadas, s/n. San Miguel de Reinante. 
27793 Barreiros. Lugo
T.: 982 124 451
e-mail: eidodourado@gmail.com
web: www.celsodourado.com
Servizos:  
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  Burela
BARCO MUSEO 
BONITEIRO “REINA DEL 
CARMEN”

Barco boniteiro recuperado onde se poden visitar todos os seus 
compartimentos: ponte de mando, camarotes, cociña, pañol, 
neveira... Ten en funcionamento todos os seus equipos mecánicos, 
electrónicos, hidráulicos..., así como os seus motores principais e 
auxiliares. Consérvanse tamén os medios e métodos de pesca 
tradicionais empregados para a pesca do bonito na especialidade 
de corricán, sendo este o xeito artesanal de pesca que mellor garante 
a excelente calidade do produto.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: menores de 12 anos. 1,5 €: 
entre 12 e 18 anos, maiores de 65 anos e grupos de máis de 20 
persoas. Entrada gratuíta: menores de 12 anos.
HORARIO: 1 XUÑO - 30 SETEMBRO. De luns a domingo: de 11:00 a 
14:00 h e de 18:30 a 21:30 h • 1 OUTUBRO - 31 MAIO. De luns a 
venres: de 10:00 a 14:00 h.
Sábado e domingo pechado.

Peirao do Porto de Burela. 27880 Burela. Lugo
T.: 982 580 609 / 982 586 000
e-mail: burela@burela.org
web: www.expomar.com/barcomuseo

  Cervo
ECOMUSEO DE
CERVO “TERRAS
AZUL COBALTO”

Centro de Interpretación con cinco áreas temáticas: Mundo do Mar, 
Mundo da Industria, Legado da Historia, Río Xunco e Patrimonio 
Relixioso. Nestas cinco áreas agrúpanse os diferentes aspectos 
dun concello rico non só en historia senón tamén en actividades 
vinculadas ao mar, acuicultura, turismo e industria, tendo como 
máximo referente a cerámica de Sargadelos.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar a visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Rúa da Feira, s/n. 27891 Cervo. Lugo
T.: 982 557 777
e-mail: ecomuseodecervo@yahoo.es
web: www.concellodecervo.com
Servizos:    

MUSEO HISTÓRICO
DE SARGADELOS

Situado na “Casa da Administración” do antigo complexo fabril e sede 
do Real Padroado de Sargadelos. Conxunto monumental catalogado 
como Ben de Interese Cultural e Conxunto Histórico Artístico. Conta 
cun fondo permanente que funciona como centro de interpretación 
dos labores desenvolvidos por esta fábrica, a través de fotografías, 
cerámica antiga e pezas de fundición. Tamén gravados, escultura e 
pintura contemporánea cedida polo Seminario Sargadelos.

Exposicións temporais de temática variada sobre a cultura galega.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 1 MAIO - 30 SETEMBRO. De luns a venres: de 12:30 a 
19:00 h • 1 OUTUBRO - 30 ABRIL. Luns a venres: de 11:00 a 17:30 h.
Sábado e domingo pechado.

Casa da Administración, s/n. Sargadelos.
27891 Cervo. Lugo
T.: 982 557 905
e-mail: elisa.sargadelos@yahoo.com
patronato.sargadelos@xunta.es
Servizos:    
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MUSEO PROVINCIAL
DEL MAR

No austero edificio da antiga escola de San Cibrao e grazas á paixón 
dun gran coleccionista, o mestre Francisco Rivera Casás, naceu en 
1969 este museo declarado Ben de Interese Cultural. Desde 1994 
a xestión do museo corresponde á Asociación de Veciños “Cruz da 
Venta” de San Cibrao. Desde os seus inicios este museo pretende 
ser o reflexo da vida mariñeira da costa luguesa, mostrando a súa 
riqueza biolóxica e etnográfica. A riqueza dos seus fondos vai desde 
a etnografía (embarcacións tradicionais, artes de pesca…), pezas 
de interese biolóxico (ósos de balea, esqueletos de mamíferos 
mariños, peixes disecados, cunchas, crustáceos…), pasando por 
instrumentos de navegación, cartas náuticas, máquinas de vapor, 
áncoras, canóns, etc.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 1 XUÑO - 30 SETEMBRO. De martes a sábado: de 11:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 20:00 h • 1 OUTUBRO - 31 MAIO. De martes 
a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.
Todo o ano. Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Avda. da Mariña, s/n. San Cibrao.
27890 Cervo. Lugo
T.: 982 594 572
e-mail: museodomar@museolugo.org
web: www.museolugo.org

  Lourenzá

  Mondoñedo

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DA FABA

Aula didáctica onde se difunden as características da leguminosa 
principal cultivo do Val de Lourenzá. Móstranse as técnicas de cultivo 
tradicionais que desde hai séculos se empregaban na Mariña Lucense.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: visita guiada ás 11:00, 12:00, 17:00, 
18:00 e 19:00 h. Sábado: visita guiada ás 11:00 e 12:00 h.
Domingo pechado.

Praza César Chevarria Pacio, s/n. Vilanova.
27760 Lourenzá. Lugo
T.: 982 121 104
e-mail: concello.lourenza@eidolocal.es
web: www.fabadelourenza.com

MUSEO DE ARTE
SACRA DE VILANOVA
DE LOURENZÁ

O museo ocupa sete salas da igrexa do mosteiro de Vilanova de 
Lourenzá (s. XVIII). Situado na praza do Conde Santo, Don Osorio 
Gutiérrez, que foi o fundador do mosteiro de San Salvador no ano 
969 e peregrino a Terra Santa onde, segundo a lenda, adquiriu un 
extraordinario sartego (s. V) para o seu descanso eterno. Todos os 
anos numerosos romeiros acoden a tocar este sartego nunha romaría 
moi popular, a do Conde Santo. Outra destacada peza deste museo 
é o relicario da sancristía en madeira policromada cunha colección 
de 28 bustos-relicarios de finais do s. XVII. Tamén pezas de xoiaría, 
escultura, pintura, indumentaria, mobles e biblioteca monacal.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: Só visitas guiadas nos horarios indicados.
Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: visita guiada ás 11:00, 12:00, 17:00, 
18:00 e 19:00 h. Sábado: visita guiada ás 11:00 e 12:00 h.
Domingo pechado.

Praza do Conde Santo, s/n. Vilanova.
27760 Lourenzá. Lugo
T.: 982 121 104
e-mail: concello.lourenza@eidolocal.es
web: www.concellodelourenza.es

MUSEO CATEDRALICIO
E DIOCESANO “SANTOS 
SAN CRISTÓBAL”

Este museo de arte sacra, un dos máis importantes de Galicia, ten 
repartidos os seus fondos entre a harmónica catedral do século XIII e o 
pazo episcopal (s. XVIII). Posúe fondos de temática variada: escultura, 
pintura, imaxinería gótica, enxoval litúrxico e ornamentos bispais.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: grupos de máis de 25 persoas. Grupos ne-
cesario concertar visita previamente.
HORARIO: 1 NOVEMBRO - 30 SETEMBRO. De martes a sábado: de 
10:00 a 13:00 h e de 16:30 a 18:30 h. Domingo: de 16:30 a 
20:00 h. Luns pechado • OUTUBRO pechado.

Praza da Catedral, s/n. 27740 Mondoñedo. Lugo
T.: 686 416 111 / 982 521 006
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LUGO E
A TERRA CHÁ05

  A Pastoriza

  Castro de Rei

MUSEO
PEDAGÓXICO-
ETNOGRÁFICO
VILLAPOL

O museo expón esculturas temáticas contextualizadas, fotografías 
desde o s. XIX ata a actualidade, así como pezas de carácter 
etnográfi co que amosan a evolución das distintas profesións 
signifi cativas da comarca: zoqueiro, panadeiro, carpinteiro, 
zapateiro, cesteiro, agricultor...; monográfi cos da escola, o médico, 
o avogado, o dentista, a farmacia... e manuscritos orixinais de Otero 
Pedrayo, Vicente Risco, Bouza Brey, Antonio Fraguas, Iglesia Alvariño, 
González Garcés, Castroviejo,…

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Bretoña. 27746 A Pastoriza. Lugo
T.: 630 577 595
e-mail: fernandovillapol@gmail.com
Servizos:    

MUSEO ARQUEOLÓXICO 
DO CASTRO DE 
VILADONGA

A creación deste museo monográfi co vese xustifi cada pola 
importancia do Castro de Viladonga, pola cantidade e calidade dos 
restos arqueolóxicos e pola necesidade de expolos no seu propio 
contexto. Situado ao pé da muralla dun asentamento castrexo 
e galaico-romano tardío, mostra numerosos obxectos da vida 
cotiá deste poboado de hai máis de vinte séculos. Os seus fondos 
proceden das escavacións arqueolóxicas realizadas no depósito 
arqueolóxico, de onde se sacaron á luz moitas pezas (ferramentas, 
xogos, apeiros de labranza, cerámica, obxectos de adorno, etc.). 
As maquetas son parte fundamental da didáctica do museo que o 
converten nunha visita ineludible que complementa o percorrido polo 
Castro de Viladonga.

PREZO: 2,40 €. Entrada gratuíta con motivo de exposicións temporais.
PARTICULARIDADES: Entrada reducida: 1,20 €
Entrada gratuíta: menores de 18 anos, maiores de 65 anos e para 
todo o público sábado pola tarde e domingo todo o día. Entrada 
libre e gratuíta para visitar o castro.
HORARIO: 1 MARZO - 31 OUTUBRO. De luns a domingo: de 10:00 
a 20:00 h • 1 NOVEMBRO - 28 FEBREIRO. De luns a domingo: de 
10:00 a 19:00 h • Pechado: 1 e 6 /1; 24, 25, 31/12.

Viladonga. 27259 Castro de Rei. Lugo
T.: 982 314 255
e-mail: museo@aaviladonga.es
web: www.aaviladonga.es
Servizos:      

  Begonte
CASA MUSEO DE 
ESCULTURAS DE
VÍCTOR CORRAL

Dentro da casa do artista, a exposición ocupa dous ambientes 
diferenciados: o xardín con obras en materiais non perecedoiros 
(granito e bronce) e o interior con esculturas de arte abstracta e 
relixiosa, en madeira, bronce e marfil. O escultor tamén experimenta 
con outros tipos de material soporte: acuarela e óleo. O universo 
temático das súas composicións está marcado polo amor a Galicia 
e as súas profundas crenzas relixiosas. Símbolo desta conxunción é a 
capela realizada no interior dun castiñeiro e un pombal con pedras e 
minerais de case todo o mundo, no xardín da casa.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a domingo: de 09:30 a 13:30 h e de 16:30 a 
19:00 h.

Museo, 26. Baamonde. 27372 Begonte. Lugo
T.: 982 398 041
Servizos:  
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  Friol
MUSEO FORTALEZA
DE SAN PAIO
DE NARLA

Trátase dunha fortaleza de orixe descoñecida reconstruída no século 
XVI por Vasco das Seixas. En 1939 é adquirida pola Deputación 
Provincial de Lugo que, en 1983, a converte en museo, do 
que son de salientar as súas seccións de etnografía (apeiros de 
labranza, utensilios para a preparación da la e do liño, cerámica 
popular e industrial, obxectos relacionados coa equitación, etc.) e 
armaría (armas brancas e de fogo de diferentes épocas). Chama 
especialmente a atención a súa singular cociña (con forno de granito 
e lareira) e o comedor (con cheminea renacentista e parladoiros nas 
ventás), ademais dunha capela do século XVIII.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada para grupos de máis de 25 persoas 
reservando previamente.
HORARIO: 1 ABRIL - 30 SETEMBRO. De martes a venres: de 11:00 
a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h. Sábado, domingo e festivos: de 
12:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h • 1 OUTUBRO - 31 MAIO. De 
martes a venres: de 11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h. Sábado, 
domingo e festivos: de 12:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h.

Xiá. A Castronela, 27220 Friol. Lugo
T.: 982 375 156
e-mail: sanpaiodenarla@museolugo.org
web: http://sampaiodenarla.blogspot.com

  Lugo

CASA DOS
MOSAICOS

Domus romana de finais do século III ou comezos do IV d.C. 
musealizada “in situ”. Os seus principais atractivos son o mosaico 
da antesala e o mosaico do oecus, con motivos xeométricos e 
figurativos, e o sistema de calefacción (hipocaustum) que se localiza 
baixo o pavimento dun dos comedores da vivenda.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: maiores 65 anos, estudantes e menores de 
14 anos. Entrada gratuíta: docentes e menores de 5 anos, e para 
todo o público o primeiro sábado de cada mes, 17 e 18 /5 e 25/7.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
19:00 h. Domingo: 11:00 -14:00 h. Luns pechado.

Rúa Doutor Castro, 20-22. 27001 Lugo
T.: 982 254 815 / 982 297 347
e-mail: cultura@concellodelugo.org
web: www.lugo.es

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DA MURALLA

Praza do Campo, 11. 27001 Lugo
T.: 982 251 658 / 982 297 347
e-mail: lugoturismo@concellodelugo.org
web: www.lugo.es
Servizos:  

Nun edificio antigo rehabilitado moi preto da catedral pódese 
visitar este interesante espazo expositivo que, distribuído en tres 
plantas, mostra con medios audiovisuais, pantallas interactivas 
e mesas táctiles, a evolución da Muralla de Lugo e da cidade a 
través do tempo. A primeira planta correspóndese coa época 
romana, a segunda coa época medieval e moderna e a terceira 
coa época contemporánea. O edificio alberga tamén unha Oficina 
de Información Turística.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: maiores 65 anos, estudantes e menores de 
14 anos. Entrada gratuíta: docentes e menores de 5 anos, e para 
todo o público o primeiro sábado de cada mes, 17 e 18 /5 e 25/7.
HORARIO: De luns a domingo: de 10:30 a 14:00 h e de 16:30 a 
20:00 h. Pechado: 1 e 6 /1 e 24, 25, 31/12.
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MUSEO DIOCESANO
Y CATEDRALICIO
DE LUGO

Trátase dun dos grandes museos catedralicios de Galicia. A Catedral 
de Lugo alberga unha ampla colección de arte con obras de escultura, 
pintura, ourivaría e numismática, onde destacan numerosas pezas 
que van desde o Paleolítico ata a época actual. Sobresae o célebre 
“Crismón de Quiroga” unha peza do século V, testemuño antigo da 
presenza do cristianismo en Galicia. Tamén é interesante a visita do 
claustro de estilo barroco galego, o triforio e a torre norte.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1,5 €: menores entre 10 e 18 anos e grupos de 
máis de 10 persoas. Entrada gratuíta: menores de 10 anos.
Posibilidade de visita de 16:00 a 18:00 h reservando previamente.
HORARIO: De luns a sábado: de 11:00 a 13:00 h.
Domingo e festivos pechado.

Praza de Santa María, s/n. 27001 Lugo
T.: 982 220 466
web: www.diocesisdelugo.org/museo

MUSEO PROVINCIAL
DE LUGO

Museo creado en 1932 e que desde 1957 se sitúa no antigo 
convento de San Francisco, conservando deste vello cenobio a cociña, 
o refectorio (ambos do século XVIII) e o claustro (s. XV), enigmática 
construción declarada Ben de Interese Cultural en 1931. O edifi cio 
foi ampliado na década dos noventa, ampliación inaugurada 
polos Duques de Lugo o 16 de xaneiro de 1997 e que acolle o 
denominado Museo Nelson Zumel. O Museo Provincial de Lugo 
conta con salas dedicadas á arqueoloxía, arte sacra, etnografía, 
cerámica e vidro, pintura e escultura, abanos e reloxos, numismática 
e medallística, etc.; así como cunha sección de arte galega (pintura, 
escultura, cerámica de Sargadelos, ourivaría e acibeches).

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada e gratuíta para grupos de máis de 
12 persoas reservando previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO. De luns a venres: de 11:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 20:00 h. Sábado: de 10:00 a 14:00 h. Domin-
go e festivos pechado • 1 SETEMBRO - 30 XUÑO. De luns a venres: de 
10:30 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h. Sábado: de 10:30 a 14:00 
h e de 16:30 a 20:00 h. Domingo: de 11:00 a 14:00 h.
Pechado: 1, Martes de Entroido, 22/5 e 24, 25 e 31/12.

Praza da Soidade, s/n. 27001 Lugo
T.: 982 242 112
e-mail: museo@diputacionlugo.org
web: www.museolugo.org
Servizos:  

SALA DE EXPOSICIÓNS 
“PORTA MIÑÁ”

A exposición explica como se confi gurou a cidade romana de 
Lucus Augusti, seguindo o proceso evolutivo desde as súas orixes, 
como campamento, pasando pola etapa de máximo esplendor e 
fortifi cación, a construción da muralla, ata acadar o seu ocaso. Este 
aspecto compleméntase coa ilustración dalgunhas das manifestacións 
máis signifi cativas da vida urbana no mundo romano (urbanismo, 
vida cotiá, lecer, relixión, etc.).

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: maiores 65 anos, estudantes e menores de 
14 anos. Entrada gratuíta: docentes e menores de 5 anos, e para 
todo o público o primeiro sábado de cada mes, 17 e 18 /5 e 25/7.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 
19:00 h. Domingo: de 11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa do Carme. 27004 Lugo
T.: 982 250 962
e-mail: lugoturismo@concellodelugo.org
web: www.lugoturismo.com
Servizos:  

  Monterroso

ESPAZO CULTURAL 
LORENZO VARELA

Compartindo espazo coa Biblioteca Municipal e a Escola de Música, 
amosa unha exposición permanente sobre o escritor Lorenzo Varela, 
orixinario de Monterroso. Intelectual galeguista, poeta e sempre 
vinculado ao xornalismo, pertenceu a esa xeración de intelectuais 
do 36 cunha dilatada traxectoria persoal e profesional marcada pola 
Guerra Civil e polos sucesivos exilios a unha e outra beira do Atlántico.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 11:30 a 14:00 h e de 15:30 a 
20:30 h. Sábado e domingo pechado.

Rúa Poeta Lorenzo Varela, s/n.
27011 Monterroso. Lugo
T.: 982 377 814
e-mail: info@monterroso.es
web: www.monterroso.es
Servizos:  
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MUSEO PARROQUIAL
DE MONTERROSO

Situado na reitoral de Monterroso, consta de catro seccións: etnografía, 
ourivaría relixiosa e civil, arqueoloxía e diplomática. Destacan pezas 
arquitectónicas coma unha fiestra xeminada do século VIII que 
pertenceu a un antigo mosteiro da zona, unha cruz procesional, un 
botafumeiro de prata de estilo compostelán, un verrón de pedra 
do século II d. C., así como numerosos muíños e pezas da cultura 
castrexa da comarca.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita fóra do horario reservando 
previamente.
HORARIO: Domingo e festivos de 16:00 a 18:00 h.

Rúa Ramón Díaz, 7. Esporiz.
27560 Monterroso. Lugo
T.: 982 377 181

  O Corgo
A FERVENZA, 
CONXUNTO 
ETNOGRÁFICO

Premio Nacional de Medio Ambiente para un contorno de gran beleza 
cunha fervenza que dá nome ao lugar. Á beira do río Miño, neste 
conxunto etnográfico o visitante pode descubrir os oficios tradicionais 
da Galicia interior a través de edificios restaurados como un muíño 
do século XVI ou unha forxa, e todo tipo de ferramentas e utensilios. 
Un lugar, na Reserva da Biosfera Terras do Miño, que permite gozar 
dunha forma didáctica de moito máis que un simple espazo cultural.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Consultar condicións da visita.
HORARIO: Consultar.

Estrada Conturiz - Páramo, km 11. A Fervenza. 
27163 O Corgo. Lugo
T.: 982 150 610
e-mail: info@fervenza.com
web: www.fervenza.com
Servizos:      

  Outeiro de Rei

  Sarria

MUSEO DA RADIO
Curioso museo dun coleccionista particular. Aquí pódese facer un 
percorrido polos primeiros aparatos de radio dos anos 20, a súa 
historia e evolución, ata os sofisticados aparatos dos anos 60 e 70, 
así como anécdotas e outros curiosos aparatos relacionados coa 
ciencia e a electricidade. A colección está exposta en dúas plantas 
da antiga palleira da casa.

PREZO: 2 €
HORARIO: De martes a domingo: de 10:00 a 13:00 h e de 16:00 a 
20:00 h. Luns pechado.

A Ponte. Santiago de Gaioso.
27157 Outeiro de Rei. Lugo
T.: 982 390 706
e-mail: orioladra@hotmail.com
Servizos:      

MUSEO
ETNOGRÁFICO
DO PAN

O respecto polo traballo dos herdeiros da Panadería Pallares, un dos 
establecementos máis emblemáticos e con máis tradición de Sarria, 
así como o legado das xeracións anteriores, incentivou a paixón por 
conservar e restaurar os utensilios empregados desde as súas orixes 
no ano 1876. No museo móstranse fotos, maquinarias e un conxunto 
de recordos que nos transportan ao pasado, facendo deste espazo 
un lugar cheo de historia para deleite de clientes e visitantes.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Solicitar visita en Panadería Pallares.
HORARIO: De luns a sábado: de 09:00 a 21:00 h. Domingo 
pechado.

Rúa Matías López, 94. 27600 Sarria. Lugo
T.: 982 530 063
web: www.panaderiapallares.com
Servizos:  
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  Vilalba

  Xermade

MUSEO DE PREHISTORIA 
E ARQUEOLOXÍA
DE VILALBA

Fundación pública municipal que ten como finalidade primordial 
a busca, conservación, exhibición e estudo de materiais desde o 
Paleolítico a Roma dentro do ámbito xeográfico galego. Conta cunha 
colección de materiais datados entre o Paleolítico e o Mesolítico, 
que proveñen fundamentalmente de depósitos de coleccionistas 
particulares e de pezas recuperadas no transcurso de escavacións 
arqueolóxicas promovidas polo museo. O museo está situado nun 
moderno edificio do ano 2002 e ademais da exposición permanente 
ofrece outras exposicións de carácter temporal.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita guiada reservando 
previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 13:30 h e de 17:00 a 
19:30 h. Domingo e luns pechado.

Rúa Domingo Goás, 2. 27800 Vilalba. Lugo
T.: 982 511 383
e-mail: museo@museovilalba.org
Servizos:    

PARQUE EÓLICO 
EXPERIMENTAL 
SOTAVENTO

Parque eólico experimental dotado de máis de 1.000 m² de 
espazos interiores e máis de 40 ha de zonas exteriores, dedicadas 
á divulgación das enerxías renovables e do aforro enerxético. 
Aeroxeneradores reais de distintas tecnoloxías, placas solares 
térmicas e fotovoltaicas, exemplos de distintas enerxías renovables, 
innovacións tecnolóxicas, programas para o cálculo dos consumos 
persoais, exposicións permanentes e temporais xunto a un museo 
xeolóxico ao aire libre, completan a oferta. Os educadores guían as 
visitas a este centro de Educación Ambiental que abre os 365 días do 
ano e que dirixe as súas actividades a todos os públicos. O espazo 
territorial está compartido entre os termos municipais de Xermade 
(Lugo) e Monfero (A Coruña).

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: 23 XUÑO - 20 SETEMBRO. De luns a venres: de 10:00 
a 18.00 h. Sábado, domingo e festivos de 12:30 a 14:30 h e de 
16:30 a 19:30 h • 21 SETEMBRO - 22 XUÑO. De luns a venres: de 
10:00 a 18:00 h. Sábado, domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h 
e de 16.00 a 18:00 h.

Momán. 27833 Xermade. Lugo
T.: 981 563 777 / 981 441 020
e-mail: info-divulgacion@sotaventogalicia.com
web: www.sotaventogalicia.com
Servizos:      78



ANCARES
COUREL06

  A Fonsagrada

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DA FONSAGRADA

Instalado nun edifi cio de tres plantas con 600 m² de superfi cie. Unha 
sección está dedicada á etnografía, exhibindo obxectos relacionados 
cos distintos ofi cios tradicionais da comarca (zoqueiros, serradores, 
cesteiros, etc.) e elementos da vivenda, a vida e o traballo no medio 
rural. Outra sección está especializada en Prehistoria e arqueoloxía, 
expón materiais procedentes dos numerosos castros, mámoas e minas 
romanas da zona. Dispón dunha sección de escultura contemporánea 
que polas súas formas ou concepto evocan o mundo rural.

PREZO: 1,5 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: menores de 12 anos.
Grupos: posibilidade de visita guiada reservando previamente.
HORARIO: 15 XUÑO - 14 SETEMBRO. De martes a domingo: de 
12:00 a 14:00 h e de 17:00 a 19:00 h • 15 SETEMBRO - 14 XUÑO. 
De martes a venres: de 12:00 a 14:00 h. Sábado e domingo de 
12:00 a 14:00 h e de 17:00 a 18:00 h.
Luns pechado.

Rua Alameda, s/n. 27100 A Fonsagrada. Lugo
T.: 982 340 507
e-mail: museofonsagrada@telefonica.net
web: www.fonsagrada.org
Servizos:  

  Cervantes

PALLOZA - MUSEO
CASA DO SESTO

Este pequeno museo familiar é un bo exemplo das pallozas da 
montaña de Lugo (Serra dos Ancares), un tipo de vivenda coas súas 
orixes no mundo castrexo e prerromano, de formas e materiais 
semellantes aos utilizados hai máis de vinte séculos. A palloza, 
habitada ata 1970, componse dunha única estancia sen case fi estras 
e con teito de palla de centeo, onde se conservan mobles e utensilios 
de diferentes épocas utilizados polos seus habitantes. A propietaria 
foi a última persoa nada nesta palloza en 1964.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: menores de 6 anos.
Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a domingo: de 10:30 a 21:00 h.

Piornedo, s/n. Donis. 27667 Cervantes. Lugo
T.: 982 245 540 / 982 151 619 / 626 738 855
e-mail: insolina@pallozamuseocasadosesto.com
web: www.pallozamuseocasadosesto.com
Servizos:  

  Folgoso do Courel
MUSEO
ETNOGRÁFICO
DE VILAR

Un pequeno museo etnográfi co nunha casa particular onde se mostran 
utensilios e ferramentas utilizadas nos ofi cios tradicionais relacionados 
coa carpintaría, a ferraría, a gandaría e algúns instrumentos musicais.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Vilar, 4. Vilamor. 27325 Folgoso do Courel. Lugo
T.: 982 155 319
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  O Incio

MUSEO DA PEDRA
Pequeno museo nunha casa particular onde se expoñen pezas 
realizadas en pedra polo artesán e escultor Álvaro Pereiro: esculturas 
realistas, surrealistas e incluso cubistas. Tamén algunha peza 
recuperada dos castros da zona, unha cheminea antiga e a árbore 
xenealóxica da familia que se remonta ata o ano 1630.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos de máis de 8 persoas necesario concertar 
visita previamente.
HORARIO: De luns a martes e de xoves a domingo: de 11:00 a 
13:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Mércores pechado.

Buxán, 1. O Viso. 27346 O Incio. Lugo
T.: 982 427 146
e-mail: alvaropereiro@terra.es
web: www.museodapedra.com
Servizos:  

  Pedrafi ta do Cebreiro
CONXUNTO 
ETNOGRÁFICO
DO CEBREIRO

O parque etnográfi co atópase nunha pequena aldea, primeira etapa 
do Camiño de Santiago Francés en territorio galego, que durante 
séculos recibiu numerosos peregrinos. Este bonito poboado acolle un 
santuario do s. IX e un pequeno museo dentro dunha palloza. A 
palloza é a edifi cación típica desta comarca, vivenda construída con 
lousa ou granito, de planta oval, con teitume de tendencia cónica e 
cuberto de palla. Testemuño da maneira de vivir dun pobo que soubo 
conservar as súas tradicións ao longo dos séculos e que aprendeu a se 
adaptar a un medio tan hostil coma o da alta montaña luguesa. No 
interior conserva un mobiliario sinxelo e os útiles domésticos propios 
destas vivendas.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: 1 XUÑO - 1 SETEMBRO. De martes a sábado: de 08:00 a 
15:00 h • 2 SETEMBRO - 31 MAIO. De martes a sábado: de 11:00 a 
14:00 h e de 15:00 a 18:00 h.
Domingo, luns e festivos pechado.

O Cebreiro. 26671 Pedrafi ta do Cebreiro. Lugo
T.: 982 367 025

  Samos
ROTEIRO LITERARIO 
ARTÍSTICO FIZ
VERGARA VILARIÑO

O roteiro literario-artístico discorre ao longo dun traxecto entre 
Airapadrón e Santalla de Lóuzara cun total de 13 esculturas de 
artistas contemporáneos galegos, que acompañan aos poemas de 
Fiz Vergara Vilariño, natural de Santalla de Lóuzara.

PREZO: Entrada libre e gratuíta.
HORARIO: Acceso libre.

Airapadrón, s/n. Lóuzara. 27620 Samos. Lugo
T.: 982 546 002
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RIBEIRA
SACRA07

  A Teixeira

CASA DO VIÑO
Situado na antiga escola do concello, na primeira planta mostra os 
viños das principais adegas da zona cun espazo para degustacións, 
e na segunda planta fotografías e paneis informativos sobre a cultura 
do viño e o seu proceso de elaboración.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Lugar A Peñiza. 32765 A Teixeira. Ourense
T.: 988 207 400
e-mail: concello.ateixeira@eidolocal.es
web: www.concelloateixeira.org

  Castro Caldelas

  Esgos

MUSEO
ARQUEOLÓXICO E 
ETNOGRÁFICO

Situado no castelo e en pleno casco histórico, recolle restos 
arqueolóxicos achados no seu propio patio que permiten unha visión 
completa da importancia histórica de Castro Caldelas. Tamén dedica 
unha parte á etnografía con apeiros utilizados nos oficios tradicionais 
da comarca. No mesmo edificio encóntrase a Oficina de Información 
Turística.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a domingo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h.

Praza da Torre, s/n. O Castro de Caldelas.
32760 Castro Caldelas. Ourense
T.: 988 203 358
e-mail: info@castrocaldelas.es

MOSTEIRO DE SAN 
PEDRO DE ROCAS. 
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DA RIBEIRA SACRA

Na antiga casa reitoral a carón do propio mosteiro de San Pedro 
de Rocas, nunha contorna de gran beleza. Son cinco salas nas que 
informarse sobre todos os mosteiros da Ribeira Sacra, os ofi cios 
tradicionais da zona e, na antiga cociña, unha exposición sobre 
lendas populares. Tamén unha réplica das celas dos monxes para 
entender como era a súa forma de vida e unha proxección sobre a 
historia do mosteiro.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Dende o mosteiro parte unha senda circular de 9 
km cunha duración aproximada de 2 horas. 
HORARIO: 1 ABRIL - 30 SETEMBRO. De luns a domingo: de 10:00 
a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h • 1 OUTUBRO - 31 MARZO. De 
martes a domingo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h. Luns 
pechado.

San Pedro de Rocas. Estrada Esgos-Luíntra, km 3. 
32720 Esgos. Ourense
T.: 661 508 243
web: www.concellodeesgos.com
Servizos:    
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  Monforte de Lemos
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
VIÑO DA RIBEIRA SACRA

Nun edifi cio histórico do século XVIII rehabilitado para lle dar cabida 
a este espazo plural que pretende integrar o visitante nos elementos 
naturais da Ribeira Sacra. Trátase dun espazo moderno con novos 
medios audiovisuais onde, a través de fotografías, vídeos, esculturas, 
sons e luces, o visitante descobre a historia do viño e das xentes da 
Ribeira Sacra.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: 2 €: maiores de 65 anos, menores de 18 anos 
e grupos de máis de 20 persoas. Visitas guiadas de 45´ ás 12:00, 
13:00, 18:00 e 19:00 h.
HORARIO: 1 XULLO - 30 SETEMBRO. De luns a domingo: de 11:00 a 
14:30 h e de 17:00 a 21:00 h • 1 OUTUBRO - 30 XUÑO. De martes 
a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h. Domingo: de 
10:30 a 14:30 h. Luns pechado.

Rúa Comercio, 6.
27400 Monforte de Lemos. Lugo
T.: 982 105 303
e-mail: info@centrovino-ribeirasacra.com
web: www.centrovino-ribeirasacra.com
Servizos:        

MUSEO DE ARTE SACRA 
DAS CLARISAS DE 
MONFORTE

O museo, un dos máis interesantes de arte sacra de España, ocupa 
algunhas estancias do convento de Santa Clara fundado no ano 
1622. Conta cun importante fondo de obxectos de arte sacra, entre 
os que son de salientar as imaxes do Cristo xacente e a Inmaculada, 
ambas de Gregorio Fernández. Tamén ricas vestimentas litúrxicas e 
pezas de ourivaría relixiosa do Renacemento.

PREZO: 4 €
PARTICULARIDADES: Visita guiada de 45´.
HORARIO: De luns a sábado: ás 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, e 
18:00 h. Domingo e festivos: ás 12:00, 16:00 e 17:00 h.
VERÁN: domingo e festivos visita ás 18:00 h.

Convento das Clarisas. Rúa Santa Clara, s/n. 
27400 Monforte de Lemos. Lugo
T.: 982 401 544

MUSEO DE NOSA 
SEÑORA DA ANTIGA

Tamén coñecido como Museo do Cardeal ou Museo da Compañía. 
Recoñecido como unha das pinacotecas máis importantes de Galicia 
pola calidade e relevancia das obras expostas. Entre estas destacan 
os cadros de “San Lorenzo” e “San Francisco”, ambos de El Greco, os 
dous únicos exemplares atribuíbles a este artista que se coñecen en 
Galicia. Ademais destas dúas obras mestras, ten un importante lugar 
a obra do pintor italiano Andrea del Sarto.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: A entrada inclúe a visita guiada da igrexa, 
claustro, pinacoteca e escaleira real. Entrada gratuíta: menores de 
12 anos. Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a sábado: ás 12:00 h e ás 16:30 h. Domingo: 
ás 12:00 h.

Campo da Compañía, 50.
27400 Monforte de Lemos. Lugo
T.: 982 404 715 / 982 400 450
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MUSEO DO 
FERROCARRIL
DE GALICIA

Obradoiro de restauración e mantemento de material ferroviario 
histórico, base do tren turístico Galaico Expreso, onde se pode facer 
un percorrido pola historia do ferrocarril en Galicia a través dos 
diferentes tipos de traccións, coches e vagóns que circularon polas 
vías desta terra.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Prolongación Padre Feijoo, s/n.
27400 Monforte de Lemos. Lugo
T.: 982 418 421
e-mail: direccion@muferga.es
web: www.muferga.es
Servizos:     

MUSEO TORRE DA 
HOMENAXE

Torre da homenaxe que pertenceu á fortaleza construída no século 
XII polo Conde de Lemos. Restaurada e aberta ao público como 
museo onde se pode admirar, ademais da súa sobria estrutura, unha 
colección de mobles restaurados doados polo doutor López Suárez. 
No interior, exposición e venda de produtos de artesanía galega.

PREZO: 1,5 €
PARTICULARIDADES: Desconto para grupos segundo o número de 
persoas.
HORARIO: XULLO, AGOSTO, SETEMBRO E SEMANA SANTA. De luns a 
domingo: de 11:00 a 13:00 h e de 17:00 a 20:00 h.
RESTO DO ANO: Sábado, domingo e festivos: de 11:00 a 13:00 e 
de 17:00 a 20:00 h.

Conxunto Monumental San Vicente do Pino, s/n. 
27400 Monforte de Lemos. Lugo
T.: 982 404 715
e-mail: turismo@concellodemonforte.com
web: www.concellodemonforte.com
Servizos:  

  O Saviñao

  Quiroga

ECOMUSEO ARXERIZ
Ecomuseo con zona de exposición de 600 m² sobre distintos aspectos 
culturais, etnográfi cos e históricos da Ribeira Sacra, no medio dun 
terreo de 30 ha con bosque autóctono e mixto, cultivos, viña e 
animais propios da zona. Un castro que coroa esta área permite ver 
boa parte do val do río Miño.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita fóra do horario 
reservando previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 30 SETEMBRO. De mércores a xoves: de 11:00 
a 14:00 h. De venres a domingo: de 11:00 a 14:00 h e de 17:30 
a 19:30 h • 1 OUTUBRO - 31 MAIO. De mércores a domingo: de 
11:00 a 14:00 h.
Luns e martes pechado.

Pazo de Arxeriz. Fión. 27548 O Saviñao. Lugo
T.: 600 433 121
e-mail: jakiro7@gmail.com
web: www.sotodefi on.org
Servizos:    

MUSEO ETNOGRÁFICO 
MUNICIPAL DE QUIROGA

Instalado na planta baixa do Auditorio Municipal está dedicado a 
recuperar, aglutinar, estender e, polo tanto, protexer o patrimonio 
cultural de Quiroga, pasado e presente: o viño, o aceite, o mel, a 
castaña, a agricultura, o ferro, a madeira, o téxtil, a cal, a lousa, a 
historia, a arte, as tradicións, o medio natural…

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita fóra do horario 
reservando previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 13:00 a 14:00 h. Sábado e domingo: 
de 12:00 a 13:00 h.

Baixo do Auditorio Municipal. Rúa Real, s/n. 
27320 Quiroga. Lugo
T.: 982 435 125
e-mail: concelloquiroga@eidolocal.es
web: www.museoetnografi codequiroga.blogspot.com
Servizos:   
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MUSEO XEOLÓXICO
Pequeno museo que serve de excelente punto de partida para 
coñecer toda a Serra do Courel. Faise un percorrido pola xeoloxía, 
paleontoloxía, prehistoria e minaría da zona, de forma didáctica e 
amena.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De luns a venres: de 11:30 a 13:00 h. Sábado, domingo 
e festivos: de 11:00 a 12:00 h.

Rúa do Courel, s/n. 27320 Quiroga. Lugo
T.: 982 435 125
e-mail: concello.quiroga@eidolocal.es
web: www.museoxeoloxicoquiroga.blogspot.com
Servizos:   

O RIBEIRO08

  Amoeiro

  O Carballiño

CASA MUSEO
OTERO PEDRAYO

A Fundación Cultural Otero Pedrayo ten a súa sede no antigo pazo 
familiar de Trasalba, propiedade do destacado escritor e político. A 
vivenda, que sufriu lixeiras reformas, conserva o despacho, os salóns, 
a biblioteca, o dormitorio, etc. Estas estancias están cheas de recordos 
que conforman o universo persoal dun dos máis insignes defensores 
da cultura galega.

PREZO: Doazón voluntaria.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 1 MAIO - 30 SETEMBRO. De martes a domingo: de 11:00 
a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h • 1 OUTUBRO - 30 ABRIL. De martes 
a domingo: de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00 h.
Luns pechado.

Cima de Vila, 69. Trasalba.
32172 Amoeiro. Lugo
T.: 988 281 139
e-mail: fernandovillapol@gmail.com
web: www.fundacionoteropedrayo.com
Servizos:  

EXPOSICIÓN 
PERMANENTE
DA EMIGRACIÓN
NA COMARCA
DO CARBALLIÑO

Entre paneis informativos, vídeos e pezas doadas por persoas da 
comarca do Carballiño realízase unha descrición completa das 
etapas da emigración nesta comarca; a través dela o visitante pode 
ter unha visión máis ampla da importancia da emigración en Galicia 
e, en especial, na zona do Carballiño.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Horarios variables segundo tempada. Consultar.

C.C.do Carballiño. Avda. Pontevedra, km 27. 
32500 O Carballiño. Ourense
T.: 988 530 252
e-mail: ccarballino@comarcasdegalicia.com
Servizos:    
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  Ribadavia

  San Cristovo de Cea

CENTRO DE 
INFORMACIÓN XUDÍA 
DE GALICIA

Este espazo cultural amosa a historia dos xudeus en Galicia ao longo 
dos séculos; as comunidades galegas, vivencias, relacións sociais, 
ofi cios, relixión e convivencia antes e despois da expulsión, así coma 
o proceso inquisitorial que sufriron os xudaizantes. O centro está 
situado no Pazo dos Condes de Ribadavia, un edifi cio do século XVII-
XVIII, compartindo espazo coa Ofi cina de Turismo de Ribadavia.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Descontos para grupos.
HORARIO: 1 MAIO - 30 SETEMBRO. De luns a sábado: de 10:00 a 
14:30 h e de 17:00 a 20:00 h • 1 OUTUBRO - 30 ABRIL. De luns 
a venres: de 09:30 a 15:00 h. Sábado: de 10:00 a 14:30 h e de 
16:00 a 19:00 h • TODO O ANO. Domingo: de 10:30 a 14:30 h.
SEMANA SANTA e festivos consultar.

Praza Maior, 7. 32400 Ribadavia. Ourense
T.: 988 471 275
e-mail: turismo@ribadavia.es
web: www.ribadavia.com

MUSEO ETNOLÓXICO
Concibido por Manuel Chamoso Lamas, nun principio funcionou 
como sección etnográfi ca do Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense. Actualmente ten un carácter independente. Ocupa o Pazo 
de Baamonde ou Casa da Fundación Martín Vázquez. Os seus fondos 
etnográfi cos son de carácter provincial e conta ademais co Fondo 
Jesús Sánchez Orriols “Chucho”, o Fondo Rubén García Álvarez, o 
Fondo Meruéndano e un interesante arquivo fotográfi co. Ofrece 
tamén exposicións temporais, a maioría de produción propia, con 
contido etnográfi co.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada para grupos necesario concertar 
cita previamente.
HORARIO: 1 MAIO - 31 OUTUBRO. De martes a venres: de 10:00 a 
14:30 h e de 16:00 a 21:00 h • 1 NOVEMBRO - 30 ABRIL. De martes 
a venres: de 10:00 a 14:30 h e de 16:00 a 20:00 h.
TODO O ANO. Sábado e domingo: de 11:00 a 14:30 h. Luns e 
festivos: pechado.

Rúa de Santiago, 10. 32400 Ribadavia. Ourense
T.: 988 471 843 / 988 471 352
e-mail: mu.etnoloxico.ribadavia@xunta.es
web: http://museoetnoloxico.ribadavia-blog.xunta.es
Servizos:   

LAPIDARIUM
DEL MONASTERIO
DE OSEIRA

Pequeno museo sobre a pedra instalado no antigo refectorio do 
mosteiro cisterciense de Santa María a Real de Oseira, onde se poden 
contemplar numerosos obxectos de pedra que formaron parte da 
historia deste centro monástico e que saíron á luz durante os labores 
de restauración e escavacións arqueolóxicas realizados no mosteiro: 
canalizacións, lousas sepulcrais, capiteis, pilastras, etc.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: 1,50 €: grupos de máis de 25 persoas concer-
tando a visita previamente. Gratuíto: nenos menores de 9 anos.
HORARIO: PRIMAVERA - VERÁN. De luns a sábado: visita guiada ás 
10:00, 11:00, 12:00, 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30 h. Domingo: 
visita guiada ás 12:45, 15:30, 16:30, 17:30 e 18:30 h.
OUTONO - INVERNO: mesmo horario suprimindo a visita das 18:30 h.
As estacións veñen defi nidas polo día de cambio de hora.

Mosteiro de Oseira, s/n. Oseira.
32136 San Cristovo de Cea. Ourense
T.: 988 282 004
e-mail: s.cisteroseira@planalfa.es
web: www.mosteirodeoseira.org
Servizos:    
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  Allariz

ECOESPAZO O REXO
Obra resultante da intervención pictórica e escultórica do artista Agustín 
Ibarrola sobre un espazo natural. Transformación visual deseñada 
baseándose na harmonización dos elementos da propia paisaxe; 
árbores, pedras, terra, auga..., coa achega de materiais reutilizados 
e presentes na cultura galega: granito e lousa, para integralos nela.

PREZO: Entrada libre e gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita guiada para particulares 
ao centro de educación ambiental, á granxa e á queixería do Rexo 
domingo e festivos ás 12:00 h. Visita guiada para grupos necesario 
concertar cita previamente no 988 440 859.
HORARIO: Acceso libre.

O Rexo. Requeixo de Valverde.
32667 Allariz. Ourense
T.: 988 440 859
web: www.allariz.com

FUNDACIÓN
VICENTE RISCO

A visita á sede da Fundación Vicente Risco permite ao visitante 
achegarse á obra do intelectual ourensán e coñecer diversas facetas 
do seu labor literario, etnográfi co e na teorización e creación da 
identidade galega.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Bono 6 museos: 3,5 €. Inclúe: Museo do Coiro, 
Muíño do Burato, Museo do Tecido, Museo Iconográfi co, Fundación 
Vicente Risco e Museo do Xoguete. Entrada gratuíta: nenos menores 
4 anos.
HORARIO: 3 XULLO - 15 SETEMBRO. Martes, mércores e domingo: 
de 12:00 a 14:00 h. De xoves a sábado: de 12:00 a 14:00 h e de 
19:00 a 21:00 h. Luns pechado • 16 SETEMBRO - 14 XANEIRO e de 
15 FEBREIRO - 2 XULLO. Sábado, domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Resto días pechado.

Rúa San Lourenzo, 3. 32660 Allariz. Ourense
T.: 988 440 859
e-mail: secretaria@fundacionvicenterisco.com
web: www.fundacionvicenterisco.com

MUSEO DE ARTE SACRO 
DE SANTA CLARA
DE ALLARIZ

Pequeno museo de arte sacra instalado nas dependencias barrocas 
do mosteiro de Santa Clara onde se expón unha colección de arte 
relixiosa. Destacan dúas pezas únicas de almafí e ourivaría medieval: 
a denominada “Virxe Abrideira”, de marfi l, ébano e alma interior 
de madeira na súa cor; e a “Cruz de cristal de rocha”, compendio 
de materiais e técnicas de ourivería medieval, ambas pertencentes 
á capela da raíña fundadora do mosteiro Dona Violante, esposa do 
rei Afonso X “O Sabio”.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita libre ou guiada.
HORARIO: 1 XULLO - 30 SETEMBRO. Luns e de mércores a sábado: 
de 10:30 a 13:00 h e de 17:30 a 19:30 h. Domingo de 12:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 19:30 h • 1 OUTUBRO - 30 XUÑO. Luns e de 
mércores a sábado: de 10:30 a 11:45 h e de 17:30 a 19:15 h. 
Domingo de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:15 h.

Real Mosteiro de Santa Clara.
Campo da Feira, 14. 32660 Allariz. Ourense
T.: 988 440 702 / 627 062 473
Servizos:      

TERRAS DE
OURENSE
E ALLARIZ
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MUSEO GALEGO
DO XOGUETE

Situado nun pazo rehabilitado do século XVII recolle unha colección 
de 700 xoguetes doados por varias persoas, destacando sobre todas 
as dun veciño desta poboación.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Bono 6 museos: 3,5 €. Inclúe: Museo do Coiro, 
Muíño do Burato, Museo do Tecido, Museo Iconográfi co, Fundación 
Vicente Risco e Museo do Xoguete. Entrada gratuíta: nenos menores 
4 anos.
HORARIO: 3 XULLO - 15 SETEMBRO. Martes, mércores e domingo: 
de 12:00 a 14:00 h. De xoves a sábado: de 12:00 a 14:00 h e de 
19:00 a 21:00 h. Luns pechado • 16 SETEMBRO - 14 XANEIRO e de 
15 FEBREIRO - 2 XULLO. Sábado, domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Resto días pechado.

Rúa O Portelo, 4. 32660 Allariz. Ourense
T.: 988 440 859
e-mail: cultura@allariz.com
web: www.allariz.com
Servizos:    

MUSEO ICONOGRÁFICO 
“FUNDACIÓN ASER 
SEARA”

Este museo, tamén sede da Fundación Aser Seara, nace grazas á 
doazón que fi xo o doutor Aser Seara, coa que cumpriu o seu desexo 
de depositar na súa vila natal esta valiosa colección de arte que leva 
recompilando desde o ano 1960. Nesta ampla e variada colección, 
que non se exhibe na súa totalidade, amósanse numerosas pezas 
de arte popular relixiosa, predominando as esculturas baseadas en 
temas marianos.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Bono 6 museos: 3,5 €. Inclúe: Museo do Coiro, 
Muíño do Burato, Museo do Tecido, Museo Iconográfi co, Fundación 
Vicente Risco e Museo do Xoguete. Entrada gratuíta: nenos menores 
4 anos.
HORARIO: 3 XULLO - 15 SETEMBRO. Martes, mércores e domingo: 
de 12:00 a 14:00 h. De xoves a sábado: de 12:00 a 14:00 h e de 
19:00 a 21:00 h. Luns pechado • 16 SETEMBRO - 14 XANEIRO e de 
15 FEBREIRO - 2 XULLO. Sábado, domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Resto días pechado.

Rúa Castelao, 10. 32660 Allariz. Ourense
T.: 988 440 859
e-mail: cultura@allariz.com
web: www.allariz.com

PARQUE ETNOGRÁFICO 
DO RÍO ARNOIA

Tras o saneamento e a recuperación das marxes do río Arnoia, 
restaurouse unha serie de construcións que acollen outros tantos 
museos.

Museo do Burato: Exemplo dos numerosos muíños hidráulicos que 
había no río onde se amosa a moenda do gran de cereal.

Muíño do Tecido “O Fiadeiro”: Mostra de aparatos empregados no 
cultivo e na transformación do liño. Pequeno obradoiro con venda de 
traballos de liño, algodón e la.

Museo do Coiro: Antiga fábrica de curtidos da familia Nogueiras que 
permite comprender todo o proceso do curtido.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Bono 6 museos: 3,5 €. Inclúe: Museo do Coiro, 
Muíño do Burato, Museo do Tecido, Museo Iconográfi co, Fundación 
Vicente Risco e Museo do Xoguete. Entrada gratuíta: nenos menores 
4 anos.
HORARIO: 3 XULLO - 15 SETEMBRO. Martes, mércores e domingo: 
de 12:00 a 14:00 h. De xoves a sábado: de 12:00 a 14:00 h e de 
19:00 a 21:00 h. Luns pechado • 16 SETEMBRO - 14 XANEIRO e de 
15 FEBREIRO - 2 XULLO. Sábado, domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Resto días pechado.

32660 Allariz. Ourense
T.: 988 440 859
e-mail: cultura@allariz.com
web: www.allariz.com
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  Baños de Molgas

  Ourense

MUSEO DE 
“DEVANCEIROS”

Museo etnográfico-sacro-científico.

Etnográfico: Instrumentos e aparellos relacionados cos oficios tradi-
cionais galegos como o de ferreiro, carpinteiro, curtidor, cesteiro, 
canteiro e oleiro. Reprodúcense tamén dous espazos da típica casa 
tradicional galega: o sobrado, onde son de destacar o mobiliario e 
a roupa de liño de principios de século, e a cociña cun sorprendente 
vertedoiro de mármore formado por unha soa peza.

Sacro: Vestiduras sacerdotais.

Científico: Telescopio, gran plataforma de mapas en relevo, fósiles, 
cunchas, animais, armas...

PREZO: Doazón.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Aberto de luns a venres só para grupos. Consultar horario.

Santuario dos Milagres. San Xoán de Vide.
32705 Baños de Molgas. Ourense
T.: 988 463 176
e-mail: info@santuariomilagros.com
web: www.santuariomilagros.com
Servizos:        

MUSEO MONCHO 
BORRAJO.
ESTACIÓN DE 
FERROCARRIL

Curioso museo que se compón de dúas plantas, unha para exposicións 
temporais de diversa temática e outra para o Museo Moncho Borrajo. 
Aquí o visitante pode ver o legado do artista orixinario de Baños de 
Molgas, vitrinas que mostran a súa traxectoria artística, fotografías 
de amigos do mundo do espectáculo e diversas curiosidades como 
unha colección de case 1000 aneis do artista.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: xubilados, nenos e empadroa-
dos en Baños de Molgas.
HORARIO: 15 ABRIL -15 OUTUBRO. De mércores a domingo: de 
12:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h. Luns e martes pechado.
16 OUTUBRO - 14 ABRIL. De luns a xoves: de 12:00 a 14:00 h e de
17:00 a 19:30 h. Venres e sábado: de 12:00 a 14:00 h e de 17:00 
a 20:00 h. Domingo pechado.

Estación de ferrocarril, s/n.
32701 Baños de Molgas. Ourense
T.: 988 437 538
e-mail: ctc-inorde@inorde.com
web: www.turismourense.com / www.inorde.com
Servizos:    

COLECCIÓN DE TRENES 
FERNÁNDEZ PACHECO 
OUTEIRIÑO

Ocupando un espazo do Centro Cultural Simeón, a colección reflicte a 
historia e evolución do ferrocarril universal a través de máis de 4.000 
pezas; reproducións de trens reais que van desde a primeira máquina 
a vapor ata a actualidade cos modernos trens de alta velocidade.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De luns a venres: de 11:00 a 14:00 h e de 18:00 a 
22:00 h. Sábado, domingo e festivos: de 18:00 a 22:00 h.

Rúa Progreso, 30, 2º. 32003 Ourense
T.: 988 385 212
e-mail: coleccion.tren@depourense.es
web: www.depourense.es
Servizos:  

ESPAZO EXPOSITIVO 
ARTURO BALTAR

No ano 1980 coa rehabilitación da capela dos Santos Cosme e 
Damián, o escultor Arturo Baltar instala o seu Belén popular para 
llelo mostrar aos cidadáns ourensáns. O 23 de decembro de 2010 
o Belén de Baltar reabriu as súas portas despois dunhas reformas e 
dende entón este centro expositivo ocupa unha nova infraestrutura no 
edificio anexo á capela.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 13:30 h e de 18:30 a 
21:30 h. Domingo: de 11:00 a 13:30 h. Luns pechado.

Praza de San Cosme. 32005 Ourense
T.: 988 388 100
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MUSEO ARQUEOLÓXICO 
PROVINCIAL
DE OURENSE

Na Praza Maior de Ourense, a carón da Casa do Concello, ocupa o 
antigo Pazo do Bispo, un edifi cio do século XII declarado Monumento 
Histórico -Artístico. A súa colección é testemuño da evolución de 
Galicia dende o Paleolítico ata o mundo medieval, destacando a 
sección de megalitismo e as dedicadas á época castrexa e galaico-
romana, cun valor especial a colección dos “Guerreiros” e de escultura 
decorativa. A sección de Belas Artes inclúe un selecto repertorio de 
escultura renacentista e barroca completada con artes decorativas e 
mobiliario.

O museo está pechado por obras pero pódese visitar o esencial 
da súa colección na sala do Convento de San Francisco chamada 
Escolma de Escultura.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Convento de San Francisco.
De martes a sábado: de 09:30 a 14:30 h e de 16:00 a 21:00 h.
Domingo: de 09:30 a 14:30 h. Luns e festivos pechado.

Rúa Obispo Carrascosa, s/n. 32005 Ourense.
Convento de San Francisco: Rúa Emilia Pardo 
Bazán, s/n. 32004 Ourense
T.: 988 223 884
e-mail: mapour@xunta.es
web: www.musarqourense.xunta.es
Servizos:  

MUSEO
CATEDRALICIO
DE OURENSE

Instalado no claustro gótico da Catedral de Ourense, reúne pezas de 
calidade excepcional. Cómpre salientar o “Tesouro de San Rosendo”, 
procedente do Mosteiro de Celanova e composto por oito pezas de 
xadrez manufacturadas en cristal de rocha, de arte fatimí do século 
X. Outra peza de impresionante calidade é a “Cruz Prezosa”, obra 
de Enrique de Arce e regalo dos Condes de Benavente. Tamén 
vestimentas litúrxicas, escultura e xoiería relixiosa.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: menores de 5 anos. Grupos ne-
cesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a sábado: de 10:00 a 13:30 h e de 16:00 a 
19:00 h. Domingo e festivos pechado.

Praza do Trigo, s/n. 32005 Ourense
T.: 988 220 992
web: www.diocesisourense.com

MUSEO
INTERNACIONAL
DE CORNAMUSAS

Nunha sala de exposición permanente está o resultado do labor de 
investigación sobre a historia da cornamusa no mundo. O museo 
expón variedades de cornamusas das distintas civilizacións: Asia, 
África e Europa. Moitas das gaitas, desaparecidas no seu lugar de 
orixe, foron reconstruídas por especialistas para o museo. Tamén 
mostran reproducións de tallas de igrexas con representacións de 
músicos gaiteiros.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada opcional. Grupos necesario concer-
tar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 08:30 a 14:30 h e de 16:00 a 22:30 
h. Sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 20:30 h. Domingo e 
festivos: de 10:00 a 14:00 h.

Campus Universitario. 32004 Ourense.
T.: 988 227 300
e-mail: rbo@realbanda.com
web: www.realbanda.com

MUSEO MUNICIPAL
DE OURENSE

Situado no edifi cio renacentista que fora a antiga casa da liñaxe dos 
Méndez Montouto e que no ano 1987 se reformou para acoller o 
Museo Municipal, este espazo esta distribuído en salas de coleccións 
permanentes e temporais. As dúas primeiras plantas acollen 
exposicións temporais de arte contemporánea e na terceira planta 
está a colección do gravador Julio Prieto Nespereira con debuxos, 
óleos e acuarelas. O museo conta en total con 1.230 obras de arte 
entre pintura, escultura, fotografía e gravados de época moderna e 
contemporánea.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 13:30 h e de 18:30 a 
21:30 h. Domingo: de 11:00 a 13:30 h. Luns pechado.

Rúa Lepanto, 8. 32005 Ourense
T.: 988 248 970
e-mail: museo.municipal@ourense.es
web: www.ourense.es
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  Vilamarín

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE VILAMARÍN

Situado na Casa da Cultura, este pequeno museo mostra ao visitante 
obxectos relacionados cos diferentes oficios tradicionais desta zona.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 14:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Avda. Santiago Apóstol, 3.
32101 Vilamarín. Ourense
T.: 988 286 000
e-mail: concello.vilamarin@eidolocal.es
web: www.vilamarin.es

PAZO DE VILAMARÍN
No interior deste pazo do século XV, de gran valor arquitectónico e 
paisaxístico, atópase exposta a antoloxía da obra do pintor e escultor 
ourensán Xaime Quessada.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De luns a venres: de 09:30 a 13:30 h e de 16:30 a 
19:30 h. Sábado: de 16:30 a 19:30 h. Domingo e festivos: de 
11:30 a 13:30 h.

Borulfe. 32101 Vilamarín. Ourense
T.: 988 286 026
Servizos:  

  Baltar

CASA DA CULTURA. 
MUSEO NELSON ZUMEL

Museo que acolle as obras doadas polo pintor Nelson Zumel ao 
concello de Baltar. Esta interesante colección está composta por 45 
cadros deste pintor e outros 57 que pertencen a importantes artistas 
dos séculos XIX e XX. O museo ocupa dúas salas da Casa da Cultura 
deste concello.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a domingo: de 10:30 a 14:30 h e de 16:00 a 
20:00 h. Luns pechado.

Avda. Sargento Seoane, 1.
32632 Baltar. Ourense
T.: 988 466 503
e-mail: concello@concellodebaltar.com

CELANOVA
LIMIA10
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  Celanova

CASA
DOS POETAS

Museo e casa natal do poeta Manuel Curros Enríquez dedicado a 
promover a literatura de Celanova, e sede da Fundación Curros 
Enríquez. A planta baixa acolle unha exposición didáctica permanente 
sobre os poetas Manuel Curros Enríquez e Celso Emilio Ferreiro. No 
primeiro e segundo andar hai espazos destinados á realización de 
actividades e unha sala de exposicións temporais.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada para grupos necesario concertar 
cita previamente. Programa para escolares que inclúe unha ruta 
de sendeirismo coa fi gura de Curros Enríquez como conductor, con 
lectura de poemas.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 13:30 h e de 16:00 a 
19:00 h. Domingo e festivos: de 11:00 a 13:30 h. Luns pechado.

Curros Enriquez, 37. 32800 Celanova. Ourense
T.: 988 451 176
e-mail: fundacion@currosenrique.es
web: www.currosenrique.es
Servizos:   

  Bande
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
“AQUAE QUERQUENNAE 
VIA NOVA”

Recrea o percorrido por unha calzada romana, concretamente a Vía 
Nova, e os distintos elementos que se atopan nela (miliarios, pontes, 
minaría romana...). Proporciónase tamén información interactiva 
sobre os recursos da devandita calzada, da comarca da Baixa Limia 
e do campamento romano.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horario.

Porto Quintela, s/n. Santa Comba.
32840 Bande. Ourense
T.: 988 444 401
e-mail: aquae@telefonica.net

MUSEO
DE ICONOS

Un curioso e pequeno museo que ocupa os espazos dunha antiga 
vivenda de campo rehabilitada onde se expón unha sorprendente 
colección de iconas bizantinas e de pinturas clásicas sobre táboas e 
cerámicas.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: XULLO, AGOSTO e SETEMBRO. De luns a domingo: de 
11:00 a 13:00 h e de 17:00 a 19:00 h

Santa Comba, s/n. 32846 Bande. Ourense
T.: 988 443 285 / 606 060 836
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  Lobios

MUSEO
NUMISMÁTICO

Pequeno museo no edifi cio da Casa do Concello, onde se expón 
unha colección de moedas desde a Época Antiga ata a Época 
Contemporánea, doada por Jaime Paz veciño da aldea de 
Compostela no Concello de Lobios.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 14:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Estrada de Portugal, 27. 32870 Lobios. Ourense
T.: 988 448 000
e-mail: lobios@lobios.org
web: www.lobios.org

PARQUE ETNOGRÁFICO 
DO PAN E DO VIÑO

Esténdese ao longo dun percorrido de 900 metros pola parte alta da 
aldea. O medio confórmao a propia aldea e unha paisaxe agrícola 
de especial beleza dominada polos cumios das serras do Xurés e 
de Santa Eufemia. Espazo moi ben conservado cunha elevada 
concentración de elementos arquitectónicos de agricultura tradicional 
restaurados para recuperar parte da memoria histórica da aldea. 
O valor cultural de todo o conxunto convérteno nun espazo lúdico 
onde ao longo dunha ruta sinalada amósase ao visitante unha visión 
íntegra dos procesos de cultivo e transformación dos produtos dos 
que o resultado fi nal era o pan e o viño.

PREZO: Entrada libre e gratuíta.

Padreado. 32870 Lobios. Ourense
Servizos:  

  Rairiz de Veiga
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DA 
ALDEA DE CONGOSTRO

Pequeno centro de interpretación na antiga casa reitoral, no medio 
dunha aldea restaurada con diferentes elementos de arquitectura 
tradicional entre eles muíños de auga. O Centro está dedicado a 
interpretar a vida desta aldea a través de paneis informativos e 
fotografías.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Aira da Moa. Congostro.
32654 Rairiz de Veiga. Ourense
T.: 988 465 552
e-mail: adlrairizdeveiga@gmail.com
web: www.rairizdeveiga.es

  Vilar de Santos

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DA LIMIA

Instalado desde 1996 nunha antiga reitoral, datada no século XVIII 
como hospital da Orde de Santiago, expón pezas etnográfi cas 
procedentes de toda a comarca da Limia, doadas na súa maior parte 
polos veciños da zona. Salas onde se recrean os ofi cios artesanais 
máis importantes, así como fotografías, mapas, etc., da desecada 
lagoa de Antela, ambientacións sobre as vivendas tradicionais e a 
vida no medio rural. Salas dedicadas ao cultivo da pataca, como 
principal explotación agrícola da zona, os cereais e o liño, onde 
podemos ver tecedeiras traballando este material.

PREZO: 2 €
HORARIO: 1 MARZO - 30 SETEMBRO. De martes a venres: de 10:00 
a 14:00 h e de 18:00 a 20:00 h. Sábado e domingo: de 11:30 a 
13:30 h e de 18:00 a 20:00 h. Luns pechado • 1 OUTUBRO - 28 
FEBREIRO. De martes a venres: de 10:00 a 14:00 h. Sábado: de 
11:30 a 13:30 h e de 17:30 a 19:30 h. Domingo pechado.

Rúa Celanova, 63.
32650 Vilar de Santos. Ourense
T.: 988 465 872
e-mail: patronato@museodalimia.com
web: www.museodalimia.com
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VERÍN
VIANA11

  A Gudiña

  Castrelo do Val

  Cualedro

  Monterrei

ÁREA PANORÁMICA
DA GUDIÑA

Acolle dúas exposicións permanentes: unha de produtos 
agroalimentarios típicos da terra, producidos e comercializados por 
empresas galegas, e outra con obxectos elaborados por artesáns 
galegos actuais de todos os sectores (cerámica, prataría, encaixe, 
talla de madeira, forxa…). Organízanse ademais exposicións 
temporais de arte e artesanía.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Avda. Beato Sebastián de Aparicio, s/n.
32540 A Gudiña. Ourense
T.: 988 594 003
e-mail: administracion@concellogudiña.org
Servizos:   

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
PATRIMONIO DE
CASTRELO DO VAL

Centro de Interpretación Patrimonial con seccións dos diferentes 
ofi cios existentes no termo municipal: ferreiro, carboeiro, carpinteiro e 
traballos do campo con utensilios da época.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
Posibilidade de visita fóra de horario reservando previamente.
HORARIO: Sábado: de 16:00 a 20:00 h.

Toural, 3. 32625 Castrelo do Val. Ourense
T.: 988 594 003
e-mail: administracion@concellocastrelodoval.com
web: www.castrelodoval.org
Servizos:    

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DOS CASTROS

Unha exposición con fotos, paneis e planos sobre os castros de 
Saceda e San Millán que se encontran no Concello de Cualedro, 
en dúas parroquias diferentes. A visita ao centro pode completarse 
cunha visita aos castros.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 13:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Avda. de Portugal, 35. 32689 Cualedro. Ourense
T.: 988 424 004
e-mail: correo.cualedro@fegamp.es
web: www.cualedro.es

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DO VIÑO

Pequeno museo con exposición de obxectos relacionados coa cultura 
do viño na zona de Monterrei e doutras tradicións locais.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Estrada de Albarellos, 34. Vilaza.
32618 Monterrei. Ourense
T.: 988 418 002
e-mail: concello@monterrei.es
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  Riós

  Vilardevós

  Verín

  Viana do Bolo

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DA CASTAÑA

Na antiga casa reitoral froito dunha efi caz rehabilitación e a carón da 
igrexa de Trasestrada, este espazo presenta a historia da castaña e 
distintos aspectos do concello de Riós a través de maquetas, xogos 
interactivos e audiovisuais.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Santo Estevo de Trasestrada. 32611 Riós. Ourense
T.: 988 425 032
e-mail: alcalde@concelloderios.com
web: www.concelloderios.es
Servizos:  

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
CONTRABANDO

Aula didáctica equipada con medios para a divulgación do mundo 
do contrabando, mediante unha proxección e a divulgación das 
rutas de sendeirismo que levan o mesmo nome. Realízanse tamén 
actividades formativas, conferencias, xornadas, visitas guiadas e 
exposicións temporais.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 13:30 h e de 15:30 a 
19:30 h. Sábado e domingo pechado.

Rúa Xacinto Santiago, 23.
32616 Vilardevós. Ourense
T.: 988 417 232
e-mail: rural@cdrportasabertas.org
Servizos:    

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
MUSEÍSTICA

Percorrido virtual, a través de imaxes fi xas e audiovisuais, das distintas 
facetas da vila de Verín e a súa comarca: a gastronomía, os viños, a 
pureza das súas augas, a tradicional festa do Entroido e o comercio, 
entre outras. Unha sala está habilitada para realizar exposicións 
temporais. Ofrécese tamén información municipal e turística de 
forma gratuíta: folletos informativos, guías, guías de rúas e horarios 
de visita a todos aqueles lugares de interese.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Luns: de 17:30 a 21:00 h. De martes a venres: de 10:00 
a 14:00 h e de 17:30 a 21:00 h. Sábado: de 10:00 a 14:00 h.
Domingo e festivos pechado.

Edifi cio Casa da Xuventude.
Avda. de Portugal, 11. 32600 Verín. Ourense
T.: 988 414 776
e-mail: cimuseistica@verin.net
web: www.cidadesdixitais.org
www.rutadevivencias.org / www.verin.es
Servizos:    

MUSEO
ETNOGRÁFICO - TORRE 
DO CASTELO

A torre da homenaxe do castelo de Viana conta con seccións 
dedicadas á arquitectura popular, ao fogar e á vida doméstica, ás 
técnicas agrícolas e gandeiras, e á artesanía e ofi cios tradicionais. Na 
planta baixa hai unha pequena pinacoteca con cadros de pintores 
como Nelson Zumel e Sofía García Mares.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horario.

Rúa da Constitución, s/n.
32550 Viana do Bolo. Ourense
T.: 988 340 120
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  Vilariño de Conso
MUSEO
ETNOGRÁFICO DE 
VILARIÑO DE CONSO

Pequeno museo etnográfi co situado no edifi cio da Casa do Concello. 
Expón moitos utensilios e obxectos de diferentes ofi cios que existían 
na zona de Vilariño de Conso.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visitas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De martes a xoves: de 10:00 a 13:30 h e de 15:00 a 
19:00 h. Sábado e domingo: de 15:00 a 19:00 h. Luns e venres 
pechado.

Rúa do Museo, 3.
32557 Vilariño de Conso. Ourense
T.: 988 340 302
e-mail: concello.vilarinodeconso@eidolocal.es
Servizos:  

MANZANEDA
TREVINCA12

  A Pobra de Trives
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
HISTÓRICO CULTURAL 
SANTA LEONOR

O edificio histórico do antigo Colexio de Santa Leonor alberga, xunto 
coa oficina de turismo e a biblioteca municipal, este curioso museo 
sobre as Terras de Trives, a súa cultura, a súa historia e a súa xeografía. 
Móstrase con medios audiovisuais, un percorrido pola zona, a través 
de luces, música, obxectos, voces e imaxes.

PREZO: 1,8 €
PARTICULARIDADES: Visita guiada. 1,2 €: grupos de máis de 9 per-
soas. Entrada gratuíta: menores de 7 anos.
HORARIO: De luns a sábado: de 10:00 a 13:30 h e de 16:00 a 
20:00 h. Domingo: de 11:00 a 13:30 h.

Rúa Eumenio Ancochea, 15.
32780 A Pobra de Trives. Ourense
T.: 988 330 967
e-mail: cihsantaleonor@hotmail.com
Servizos:  

MUSEO DA ESCOLA
E A INFANCIA

Un interesante museo para coñecer a evolución da escola en Galicia 
o longo do século XX. En varias salas dun edificio histórico, o Colexio 
de Santa Leonor, móstrase como era a escola dende 1900 con 
numerosos e curiosos obxectos. O mesmo edificio acolle tamén o 
Centro de Interpretación Histórico Cultural de Santa Leonor.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada opcional.
HORARIO: De luns a sábado: de 10:00 a 13:30 h e de 16:00 a 
20:00 h. Domingo:
de 10:00 a 13:30 h.

Rúa Eumenio Ancochea, 15.
32780 A Pobra de Trives. Ourense
T.: 988 330 967
e-mail: pdtrives@yahoo.com
web: www.turtrives.net
Servizos:    
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  A Veiga
REDE DE MUSEOS 
ETNOGRÁFICOS
DA VEIGA

Rede Etnográfica que amosa unha forma da vida tradicional e oficios 
xa perdidos, composta por varios elementos distribuídos entre varias 
parroquias.

Tear da Hermida: situado nunha aldea a carón do Encoro de Prada, 
os visitantes poden participar nos labores de tecido.
Forxa do Pobo: de propiedade comunal, dedicada desde o século 
XIX á elaboración de ferramentas e apeiros de labranza.
Forno de Espiño: forno comunal no que na actualidade se realizan 
xornadas culturais e se elaboran empanadas e doces.
Muíño dos Carballos: atópase no río Corzos e é un elemento 
representativo dos muíños de herdeiros.
Tear de Camila: centrado na elaboración de pezas de la por encarga.
Muíño e Ponte das Lastras: vello muíño comunal e ponte sobre o río 
Edreira.
Muíño de Benigno: orixinal muíño, representativo do sistema 
maquieiro, empregado por calquera mediante o pagamento dun 
prezo, xeralmente unha maquía (parte da moenda).
PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente. Son os 
veciños dos pobos, a maioría persoas da 3a idade, quen en calidade 
de voluntarios atenden aos visitantes.
HORARIO: Consultar horarios.

32360 A Veiga. Ourense
T.: 988 350 000
e-mail: concello.aveiga@eidolocal.es
web: www.aveiga.es

  Chandrexa de Queixa
CENTRO DE
IDENTIDADE
GALEGA

Neste museo expóñense numerosos útiles de labranza e outros 
utensilios que se atopaban habitualmente nas casas galegas: unha 
lareira completa, un tear, unha roda de afiar…

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 14:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Celeiros, s/n.
32786 Chandrexa de Queixa. Ourense
T.: 988 334 000
e-mail: concello.chandreixadequeixa@eidolocal.es
web: www.concellodequeixa.org

  Manzaneda

  O Bolo

MUSEO DO LIÑO
DE SAN MIGUEL
DE BIDUEIRA

Expón unha colección de apeiros empregados para a elaboración 
artesanal do liño, con material audiovisual e fotográfico que mellora 
o coñecemento do proceso; ademais pódese ver a planta nas 
distintas fases do tratamento artesanal.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

San Miguel de Bidueira.
32784 Manzaneda. Ourense
T.: 988 333 043
e-mail: cleperez@hotmail.com

TORRE-CASTELO
DO BOLO

A Torre do Bolo acolle un centro de interpretación que permite 
achegar o visitante á historia desta fortaleza do século XV: como 
se construíu, quen viviu nela, como era a contorna que a rodeaba, 
lendas…

PREZO: 1,8 €
PARTICULARIDADES: 1 €: maiores de 65 anos, menores de 12 anos, 
grupos de máis de 10 persosas. Entrada gratuíta: menores de 5 anos 
e persoas empadroadas no concello do Bolo.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa Raíña Dona Urraca, s/n.
32373 O Bolo. Ourense
T.: 988 323 030 / 639 300 001
e-mail: concellodeobolo@hotmail.com
Servizos:  
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  Lousame

  Porto do Son

  Noia

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DAS 
MINAS DE SAN FINX
DE LOUSAME

Aula de Interpretación sobre as minas de volframio de Lousame. 
Conta cunha serie de paneis explicativos e informativos sobre as 
minas desde o punto de vista xeolóxico, mineiro, histórico, etc. No 
exterior, ao longo da ruta establecida hai unha serie de paneis que 
van informando ao visitante. Realízanse actividades paralelas como 
certames, xornadas, exposicións, etc.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente. Visita 
guiada opcional.
HORARIO: Consultar horarios.

As Minas de San Fins. Vilacova.
15212 Lousame. A Coruña
T.: 981 820 494
e-mail: patrimonio@concellodelousame.com
web: www.minasde sanfi nx.com
Servizos:    

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
CASTRO DE BAROÑA

Situado no edifi cio da antiga Casa do Concello, facilita a comprensión 
do Castro de Baroña, un dos principais depósitos arqueolóxicos de 
Galicia. Maquetas, paneis, pezas orixinais e reproducións axudan a 
entender a vida e cultura das xentes que habitaron este poboado 
da Idade de Ferro e que se pode completar coa visita ao propio 
castro. O centro facilita servizo de guías para coñecer outros depósitos 
arqueolóxicos e petróglifos da zona.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
Visita guiada opcional.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a domingo: de 
11:00 a 14:00 h e de 19:00 a 21:00 h • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. 
De martes a domingo: de 10:30 a 14:00 e de 18:30 a 21:00 h.
Luns pechado.

Fernando Fariñas, s/n.
15970 Porto do Son. A Coruña
T.: 981 767 758 /618 731 005
e-mail: culturaportodoson@gmail.com
web: www.portodoson.org
Servizos:  

EXPOSICIÓN 
PERMANENTE DE 
LAUDAS SEPULCRAIS
NA IGREXA DE SANTA 
MARÍA A NOVA

Na bela igrexa gótica de Santa María A Nova, pódese ver unha 
ampla exposición de lápidas sepulcrais ou laudas desde a época 
medieval á época moderna. No cemiterio que rodea a igrexa hai 
interesantes pezas artísticas: cruceiro gótico, baldaquinos e máis de 
400 laudas onde os gravados fan referencia á condición social e 
económica dos defuntos.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 10:30 a 13:30 h e de 16:00 a 18:00 h. 
Sábado: de 10:30 a 13:30 h. Domingo: de 11:00 a 13:30 h.

Escultor Ferreiro, s/n. 15200 Noia. A Coruña
T.: 981 824 169

MUSEO DO MAR
DE NOIA

Pequeno museo na zona histórica de Noia que mostra todos os 
aspectos interesantes e curiosos da vida no mar. O visitante descubrirá 
a riqueza da vida mariñeira de Noia.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita guiada reservando 
previamente.
HORARIO: Xoves e domingo: de 11:30 a 13:30 h.

Rúa Malecón Cadarso, 16,
esquina rúa Pescadería. 15200 Noia. A Coruña
T.: 645 912 621 / 981 828 104
e-mail: mardenoia-felix@mundo-r.com

RÍAS BAIXAS
RÍA DE MUROS
E NOIA
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RÍAS BAIXAS
RÍA DE AROUSA

  A Illa de Arousa

  A Pobra do Caramiñal

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DA CONSERVA

Situado na antiga conserveira de Goday, supón a recuperación da 
primeira fábrica industrial de Galicia do século XIX. Un interesante 
percorrido pola historia da Illa de Arousa, na que se pode ver a 
fábrica, as máquinas e o lugar de traballo de moitos habitantes da 
Illa, na época en que a conserveira era unha das máis prestixiosas 
de Europa. No ano 1881 gañou a Medalla de Ouro na Exposición 
Universal da Pesca de Londres. Xunto coa exposición permanente de 
fotos antigas, acolle diferentes exposicións temporais.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada: 1,50 €/persoa.
Grupos: posibilidade de visita guiada reservando previamente.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De luns a sábado: de 10:30 
a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Domingo e festivos: de 11:00 a 
14:00 h. Martes e venres: visitas guiadas ás 12:00 h.
16 SETEMBRO - 14 XUÑO. Consultar horario.

Rúa Palmeira, s/n.
36626 A Illa de Arousa. Pontevedra
T.: 687 807 109
e-mail: turismo@illadearousa.es
web: www.ailladearousa.es
Servizos:    

MUSEO
VALLE-INCLÁN

Expóñense documentos, manuscritos, libros impresos e obxectos 
de belas artes relacionados coa vida e obra do xenial escritor. O 
centro complementa o seu ámbito de actuación cunha axenda de 
actividades periódicas como: exposicións, conferencias, lecturas 
colectivas, dramatizacións, ciclos de música, presentación de 
libros e o resultado do Certame Literario de relato curto “Ramón 
del Valle-Inclán”. Ten especial incidencia na súa programación o 
desenvolvemento da “Semana Valle-Inclán”, conmemoración anual 
que ten lugar arredor da data do aniversario do nacemento do 
escritor ou a opción de percorrer a “Ruta vital e literaria de Ramón 
del Valle-Inclán”.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita guiada reservando 
previamente tanto para o museo como para a ruta do escritor na 
localidade e en Santiago de Compostela.
HORARIO: 1 XULLO - 15 SETEMBRO. De martes a venres: de 11:00 a 
13:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Sábado: de 10:00 a 13:00 h e de 
18:00 a 20:00 h • 16 SETEMBRO - 30 XUÑO. De martes a sábado: 
de 11:00 a 13:00 h e de 17:00 a 19:00 h. Domingo e luns pechado.

Torre Bermúdez. Cantón da Leña, s/n.
15940 A Pobra do Caramiñal. A Coruña
T.: 981 831 662
e-mail: museo@valle-inclan.org
web: www.valle-inclan.org
Servizos:    
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  Boiro
CENTRO 
ARQUEOLÓXICO
DO BARBANZA.
CASTROS DE NEIXÓN

O Centro permite unha aproximación detallada á Prehistoria galega, 
desde fi nais do V milenio a.C. ata o cambio de era. Exposición 
permanente dedicada a tres fases culturais: o megalitismo da época 
neolítica, a arte rupestre da Idade de Bronce e a cultura castrexa da 
Idade de Ferro. Conta ademais cunha sala de exposicións temporais 
onde se abordan distintas temáticas de carácter arqueolóxico ou 
patrimonial que axuda a ampliar a información que se ofrece ao 
visitante sobre o pasado.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: A visita ao conxunto arqueolóxico dos Castros de 
Neixón tamén é gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
19:00 h. Sábado, domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h e de 
17:00 a 20:00 h.

Lugar de Neixón - Nine, s/n. Cespón.
15991 Boiro. A Coruña
T.: 981 843 810
e-mail: centroarqueoloxico@boiro.org
web: www.boiro.org
Servizos:    

  Cambados

CASA DO
PESCADOR

A antiga Casa Jovita foi reformada na súa totalidade para deixar 
constancia de cal era o xeito de vivir dos pescadores da zona, os seus 
hábitos, costumes e vivendas. Tamén información sobre as especies 
capturadas e o marisqueo. Sistemas de información interactiva a 
través de terminais táctiles, visualización de contidos a través das 
pantallas de plasma e proxección de contidos desde o teito ao chan.

PREZO: 3,10 €
PARTICULARIDADES: Entrada válida para ver os catro museos da 
Rede de Cambados. 1,55 €: menores entre 11 e 18 anos, maiores 
65 anos. Desconto 20 % grupos de máis de 20 persoas. Entrada 
gratuíta: menores 11 anos.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a sábado: de 17:00 
a 20:00 h. Domingo pechado • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes 
a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Domingo: de 
10:00 a 14:00 h • TODO O ANO. Luns pechado.

Praza Alameda de San Tomé, 2.
36630 Cambados. Pontevedra
T.: 986 526 119
e-mail: museo.cambados@concellos.depontevedra.es
web: www.cambados.es
Servizos:    

CASA MUSEO
RAMÓN CABANILLAS

Nunha pequena edifi cación mariñeira, rehabilitada e transformada 
na década dos 90, nace Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza”, 
en 1876. Ambientes, infl uencias, testemuños, obxectos e un amplo 
abano de pequenos matices, recrean a vida e obra do poeta galego 
máis relevante das Irmandades da Fala.

PREZO: 3,10 €
PARTICULARIDADES: Entrada válida para ver os catro museos da 
Rede de Cambados. 1,55 €: menores entre 11 e 18 anos, maiores 
65 anos. Desconto 20 % grupos de máis de 20 persoas. Entrada 
gratuíta: menores 11 anos.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a sábado: de 17:00 
a 20:00 h. Domingo pechado • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes 
a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Domingo: de 
10:00 a 14:00 h • TODO O ANO. Luns pechado.

Rúa Novedades, 13. Fefiñáns.
36630 Cambados. Pontevedra
T.: 986 524 678 / 986 526 119
e-mail: museo.cambados@concellos.depontevedra.es
web: www.cambados.es
Servizos:  

99



  Meaño

MUÍÑO DO CREGO
Construído a mediados do século XVII está catalogado como recurso 
histórico cultural de Galicia. Foi restaurado polo seu propietario 
para moer fariña e como museo etnográfi co, para o uso e goce de 
cantas persoas estean interesadas en coñecer este tipo de enxeños 
hidráulicos ou realizar estudos de investigación sobre os muíños de 
auga de Galicia. Un breve e fermoso vieiro percorre o río e outros 
muíños restaurados.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Quintáns. Simes. 36968 Meaño. Pontevedra
T.: 986 747 163 / 696 873 056
e-mail: pdovalo@gmail.com
web: www.molinodocrego.com

  Meis

MUÍÑOS DE SERÉN
Entre as parroquias da Armenteira e San Martiño, é unha zona de 
grande interese medioambiental que permitiu a creación dun paseo 
fl uvial que abeira os muíños rehabilitados. Este paseo, dotado de 
iluminación, conta con varias pontes que permiten ampliar o seu 
percorrido en varios quilómetros. Nesta mesma contorna atopamos a 
chamada “Aldea de Pedra”, de recente creación, con capela, casa, 
forno, lavadoiro, hórreo, e fi guras de persoas e animais. Ademais 
a aldea en cuestión conta cun Muíño-Museo onde o visitante se 
pode familiarizar co seu funcionamento e ver os utensilios propios 
da moenda.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente se se 
quere ver o muíño en funcionamento.
HORARIO: Consultar horarios.

Cabeza de Boi. A Armenteira.
36192 Meis. Pontevedra
T.: 986 712 001
e-mail: cultura@concellodemeis.com
web: www.meis.es

MUSEO
ETNOGRÁFICO
E DO VIÑO

É o primeiro museo de Galicia e un dos primeiros de España con 
esta temática. Nel amósase un percorrido pola historia, a arte, a 
xeografía, a cultura popular, así como todos os aspectos vitivinícolas 
do viño das Rías Baixas. Complétase cunha serie de salas de 
exposicións interiores e exteriores.

PREZO: 3,10 €
PARTICULARIDADES: Entrada válida para ver os catro museos da 
Rede de Cambados. 1,55 €: menores entre 11 e 18 anos, maiores 
65 anos. Desconto 20 % grupos de máis de 20 persoas. Entrada 
gratuíta: menores 11 anos.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a sábado: de 17:00 
a 20:00 h. Domingo pechado • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes 
a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Domingo: de 
10:00 a 14:00 h • TODO O ANO. Luns pechado.

Avda. da Pastora, 104.
36630 Cambados. Pontevedra
T.: 986 526 119
e-mail: museo.cambados@concellos.depontevedra.es
web: www.cambados.es
Servizos:    

MUSEO MUÍÑO DE 
MAREAS “A SECA”

O antigo muíño de mareas da Seca, actualmente restaurado e 
convertido en museo, está situado na pontevedresa ría de Arousa, 
entre as puntas de Tragove e Fefi ñáns. Sobre esta enseada instalouse 
unha presa de aproximadamente 50 metros de longo. Recibe o 
nome da Seca porque a zona interior queda en seco na baixamar 
e vólvese encher coa preamar. O fl uxo e refl uxo das mareas é 
aproveitado para facer funcionar as catro pedras coas que contaba.

PREZO: 3,10 €
PARTICULARIDADES: Entrada válida para ver os catro museos da 
Rede de Cambados. 1,55 €: menores entre 11 e 18 anos, maiores 
65 anos. Desconto 20 % grupos de máis de 20 persoas. Entrada 
gratuíta: menores 11 anos.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a sábado: de 17:00 
a 20:00 h. Domingo pechado • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes 
a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. Domingo: de 
10:00 a 14:00 h • TODO O ANO. Luns pechado.

A Seca. Tragove. Corvillón.
36630 Cambados. Pontevedra
T.: 986 526 119
e-mail: museo.cambados@concellos.depontevedra.es
web: www.cambados.es
Servizos:    
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  O Grove

ACUARIO
DE O GROVE

Primeira instalación de Galicia pensada e creada para a divulgación 
e o ensino da fauna, fl ora e aspectos etnográfi cos e económicos 
relacionados coas actividades costeiras. Prácticas no medio mariño 
atlántico. O espazo activo “Golfi ños no Azul”, o Aviarium e o tanque 
de londras son algunhas das últimas novidades incorporadas a este 
acuario visitado por máis de 100.000 persoas cada ano.

PREZO: 12 €
PARTICULARIDADES: 10 €: nenos entre 4 e 12 anos e maiores 65 
anos. Entrada gratuíta: menores de 4 anos. SETEMBRO-XUÑO. 
Adultos: 10 €. Nenos entre 4 e 12 anos e maiores de 65 anos: 8 €.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO. De luns a domingo: de 10:30 
a 21:30 h • 1 SETEMBRO -15 OUTUBRO e 1 ABRIL - 30 XUÑO. De 
luns a venres: de 10:30 a 14:00 h e de 15:30 a 19:00 h. Sábado e 
domingo: de 10:00 a 20:00 h • 16 OUTUBRO - 30 MARZO. Sábado, 
domingo, festivos e pontes: de 10:00 a 14:00 h e de 15:30 a 
18:30 h.

Punta Moreiras, s/n. 36989 O Grove. Pontevedra
T.: 986 731 515
e-mail: grove@bluedisplays.com
web: acuariodeogrove.wordpress.com
Servizos:      

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DA PESCA E DA SALGA 
(CIPES)

Situado en Punta Moreiras supuxo a recuperación de dúas fábricas de 
salgadeira. No edifi cio máis antigo, de acceso gratuíto, explícanse 
a través de paneis todos os procesos que se realizaban nesta 
conserveira. O edifi cio máis moderno consta dun embarcadoiro e 
nel exponse a colección permanente dividida nas seccións de pesca, 
marisqueo, carpintaría de ribeira, motores mariños, salgadura de 
conservas, redes e cordoaría.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Entrada con visita guiada: 2 € e 1 € para menores 
de 12 anos, maiores de 65 anos e grupos de máis de 50 persoas.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a domingo: de 
11:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:30 h • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. 
De martes a domingo: de 10:00 a 14:00 h.
TODO O ANO. Luns pechado.

Reboredo. San Vicente do Grove.
36989 Pontevedra
T.: 986 73 14 15 / 608 216 963
e-mail: museo@concellodogrove.com
web: www.turismogrove.com
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  Rianxo

CASA MUSEO
MANUEL ANTONIO

Este museo é o primeiro aberto ao público do proxecto Academia 
Literaria de Rianxo consistente na musealización e posta en valor 
das casas de Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio. Trátase da 
casa natal do poeta, na que só viviu ata os dous anos pero na que 
pasou frecuentes tempadas ao longo da súa vida. Conserva diverso 
mobiliario, así como obxectos e documentos orixinais, reproducións 
e videopresentacións sobre a vida e a obra do autor e referencias ao 
contexto sociopolítico e cultural de Rianxo e da Galicia do seu tempo.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita preferente para grupos con posibilidade 
de adaptar os horarios as súas necesidades.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa de Abaixo, 24. 15920 Rianxo. A Coruña
T.: 661 610 085 (Museo)
664 180 861 (Animación cultural)
e-mail:
casamuseomanuelantonio@concelloderianxo.es
animacioncultural@concelloderianxo.es
web: www.rianxo.com

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
AULA-ACTIVA DO MAR
“SANTIAGO GALLEGO 
PICARD”

Exposición dirixida ao ámbito da educación ambiental. Ao longo 
de varios espazos e con referencias ao contorno marítimo natural 
rianxeiro e arousán, introdúcese ao visitante nos distintos tipos de 
litorais, na humanización do medio mariño, na súa conservación, etc. 
Este espazo está deseñado como complemento ao Museo do Mar de 
Rianxo e ás visitas guiadas pola vila que ofrece o Concello.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Rua dos Mestres, s/n. 15920 Rianxo. A Coruña
T.: 981 860 755 / 981 860 808
e-mail: aulaactivadomar@concelloderianxo.es
web: www.rianxo.com

MUSEO DE
ESCULTURA
DE NÓS NUCO

Exposición permanente do escultor Robustiano Losada “Nuco” na 
súa propia casa. Atendido e guiado polo artista, recolle a práctica 
totalidade da súa produción en pedra, ferro e vidro. De temática 
próxima á realidade social e con forte inspiración dos grandes autores 
rianxeiros, son memorables as súas caricaturas e debuxos en metal.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita fóra do horario reservando 
previamente.
HORARIO: De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h. Domingo 
pechado.

Rúa San Xosé, 15. Rianxiño.
15920 Rianxo. A Coruña
T.: 981 860 285
e-mail: riodexeixos@hotmail.com

MUSEO DO MAR
DE RIANXO

Rianxo é unha vila mariñeira coas súas singularidades, sendo estas as 
que se pretenden salientar no museo. Está situado nunha antiga casa 
chamada “A casa do Coxo”e nas súas salas faise un percorrido polas 
distintas facetas do modo de vida dun pobo: como obteñen o seu 
alimento do mar, como constrúen os seus barcos, as distintas faenas 
e as artes de pesca empregadas.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Comprobar posible cambio de horario na web.
Grupos: posibilidade de visita fóra do horario reservando previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 08:00 a 14:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Praza de Castelao, s/n.
15920 Rianxo. A Coruña
T.: 981 860 755
e-mail: museodomar@concelloderianxo.es
web: www.rianxo.com
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  Ribeira
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓXICA
DE SAN ROQUE

O Parque de San Roque é un verdadeiro museo ao aire libre que 
recolle reproducións de elementos arqueolóxicos representativos da 
comarca do Barbanza, fundamentalmente dos períodos megalítico, 
Idade de Bronce e castrexo. Así, nun espazo de 175.000 m² pódense 
atopar un castro, pallozas, petróglifos, un dolmen… Ademais, dentro 
do parque está situado o Centro de Interpretación de San Roque, 
edifi cio que acolle nas súas instalacións exposicións permanentes 
onde se poden ver mostras vinculadas co pasado e cos recursos 
naturais, histórico artísticos, etnográfi cos e folclóricos do concello de 
Ribeira.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita guiada ao parque reser-
vando previamente. Zona de asadeiros con mesas e bancos.
HORARIO: 9 XULLO - 15 SETEMBRO. De martes a sábado: de 09:30 
a 13:00 h e de 18:30 a 20:30 h. Domingo: de 10:00 a 15:00 h y 
de 17:30 a 20:00 h. Luns pechado • 16 SETEMBRO - 8 XULLO. De 
luns a venres: de 09:30 a 13:30 h e de 16:00 a 19:00 h. Sábado, 
domingo e festivos pechado.

Frións, s/n. Artes. 15965 Ribeira. A Coruña
T.: 686 587 000
e-mail: sanroqueturismo@gmail.com
turismo@riveira.com
web: www.riveira.es
Servizos:    

FUNDACIÓN MUSEO
DE ARTES DEL
GRABADO A LA
ESTAMPA DIGITAL

Primeiro museo destas características de España especializado en 
gravado antigo e contemporáneo. A súa variada oferta cultural 
amosa obras tanto do panorama nacional coma internacional, cos 
propios fondos do museo e a través de convenios de colaboración 
con outras institucións como: o Museo del Prado, Calcografía Nacional 
de Madrid, o Centro Conde Duque de Madrid, o Museo de Marbella, 
a Universidad de Cantabria…

PREZO: 2,4 €
PARTICULARIDADES: Entrada gratuíta: menores 12 anos e maiores 
65 anos. Visita guiada opcional. Grupos necesario concertar visita 
previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:30 a 13:30 h e de 16:00 
a 19:00 h. Festivos de 16:30 a 19:30 h. Domingo e luns pechado.

Lugar de Outeiro, s/n. Artes.
15969 Ribeira. A Coruña
T.: 981 871 342
e-mail: fundartes@terra.es
web: www.fundarte.com
Servizos:   

MUSEO ETNOGRÁFICO 
DE ARTES

Este museo naceu pola iniciativa dun dos presidentes do centro 
afeccionado a coleccionar antigüidades. Coa colaboración dos 
veciños de Artes a súa colección foi crecendo ata acadar un total 
dunhas 1.200 pezas de distintos usos e tempos. Organizada en 
diferentes bloques temáticos, a exposición recolle todo tipo de 
obxectos antigos entre os que é de salientar unha moeda romana 
de case 22 séculos de antigüidade, unha gaita para zurdos e os 
primeiros selos que circularon por Ribeira.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: grupos, con posibilidade de visita guiada 
fóra do horario reservando previamente. Entrada gratuíta: socios, 
menores 18 anos e maiores 65 anos.
HORARIO: 1 XULLO - 30 SETEMBRO. De martes a venres: de 11:00 a 
13:00 h e de 19:00 a 21:00 h. Sábado: de 19:00 a 21:00.
1 OUTUBRO - 30 XUÑO. De martes a venres: de 11:00 a 13:00 h e 
de 17:00 a 19:00 h. Sábado: de 17:00 a 19:00 h.
TODO O ANO. Domingo, luns e festivos pechado.

Centro Recreativo e Etnográfi co de Artes.
Lugar de Sego, s/n. Artes.
15969 Ribeira. A Coruña
T.: 981 873 052
web: www.museoetnografi codeartes.com
Servizos:      
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SALA MUSEO
MUNICIPAL

Situado nunha antiga casa restaurada, este pequeno museo dá 
cabida a máis de 700 obxectos procedentes de coleccións privadas 
de veciños de Ribeira, doadas ao Concello. Hai pezas arqueolóxicas, 
instrumentos náuticos, maquetas de embarcacións, armas, pinturas e 
debuxos. Ademais uns paneis explican a historia de Ribeira.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita nas tardes de ve-
rán reservando previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 30 SETEMBRO. De martes a sábado: de 10:00 
a 14:30 h • 1 OUTUBRO - 30 XUÑO. De martes a venres: de 12:00 
a 14:00 h e de 18:00 a 20:00 h. Sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 
18:00 a 20:00 h • TODO O ANO: Domingo, luns e festivos pechado.

Rúa de Galicia, 2. 15960 Ribeira. A Coruña
T.: 981 873 595
e-mail: museo@riveira
web: www.riveira.es

  Vilagarcía de Arousa

  Vilanova de Arousa

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
RÍA DE AROUSA (CIRA)

Centro de Interpretación da Ría de Arousa e punto de información 
turística. Dispón de información de Vilagarcía e das vilas que integran 
a ría de Arousa, non só desde o punto de vista turístico senón tamén 
desde a xeografía, a cultura, a historia e a economía.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Consultar posibles cambios de horario.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 
19:30 h. Sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h. 
Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h.

Paseo da Praia de Compostela, s/n.
Santa Baia. 36600 Vilagarcía de Arousa. 
Pontevedra
T.: 986 506 481
e-mail: cira@vilagarcia.es
web: www.ivilagarcia.com
Servizos:  

MUSEO DEL 
FERROCARRIL

Pequeno museo de dúas plantas, cunha exposición permanente sobre 
a historia do ferrocarril a través de imaxes, documentos, obxectos e 
xogos interactivos. Tamén dispón de sala de proxección 3D.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Consultar posibles cambios de horario.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 
19:30 h. Sábado: de 11:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h.
Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h.

Avda. Rosalia de Castro, 104.
36600 Vilagarcía de Arousa. Pontevedra
T.: 986 566 176
e-mail: museoferrocarril@vilagarcia.es
web: www.ivilagarcia.com

CASA MUSEO
IRMÁNS CAMBA

No barrio de Vilamaior atópase a casa natal dos irmáns Julio e 
Francisco Camba. Trátase dunha construción de pedra tipicamente 
galega con escaleira de patín e escudo nobiliario na súa fronte. A 
casa acolle unha exposición permanente onde se poden contemplar 
exemplares das primeiras edicións das obras dos irmáns Camba, 
artigos e fotografías.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: Inclúe tamén a visita á Casa Museo Valle Inclán. 
1,5 €: menores de 10 a 18 anos, maiores de 65 anos e grupos 
mínimo 25 persoas. Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa Irmáns Camba, s/n.
36620 Vilanova de Arousa. Pontevedra
T.: 986 555 493
e-mail: museos@vilanovadearousa.com
web: www.vilanovadearousa.com
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CASA MUSEO
VALLE INCLÁN

Declarada monumento histórico nacional como casa natal de Valle 
Inclán, a Casa do Cuadrante formou parte dos bens separados do 
priorado beneditino de Vilanova. Propiedade dos avós maternos de 
Valle Inclán, a casa viu nacer ao escritor no su dormitorio principal un 
28 de outubro de 1866. Hoxe o pazo alberga na súa planta baixa 
unha exposición permanente que recolle a súa biografía, primeiras 
edicións dos seus libros e documentos do momento. O primeiro 
andar recrea a vivenda da época e no exterior o visitante pode gozar 
dun fermoso xardín.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: Inclúe tamén visita á Casa Museo Irmáns Camba.
1,5 €: menores de 10 a 18 anos, maiores de 65 anos e grupos mí-
nimo 25 persoas.
HORARIO: 15 XULLO - 31 AGOSTO. De martes a domingo: de 
10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h • 1 SETEMBRO - 14 XULLO: 
De martes a domingo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 19:30 h.
TODO O ANO: Luns pechado.

Luces de Bohemia, s/n.
36620 Vilanova de Arousa. Pontevedra
T.: 986 555 493
e-mail: museos@vilanovadearousa.com
web: www.museocuadrante.com
Servizos:    

  Bueu

MUSEO MASSÓ
Situado nun edificio que formaba parte da factoría Massó, antiga 
industria conserveira. As orixes do museo arrancan do labor 
coleccionista da familia Massó, que culmina coa apertura dun museo 
do mar, de carácter privado, en 1932. O museo reinaugúrase en 
xullo de 2002, presentando unha colección de contido etnográfico 
e antropolóxico co mar e as súas actividades como tema dos seus 
fondos: desde obxectos procedentes da fábrica de conservas ata 
outros vinculados a oficios ancestrais como a carpintaría de ribeira, 
a salgadura de peixe ou as artes de pesca. Tamén unha valiosa 
colección bibliográfica de calidade excepcional entre os que a 
sección de incunables merece especial atención. Completan a 
colección unha pequena serie de instrumentos náuticos, maquetas de 
embarcacións históricas e tradicionais e un bo número de gravados 
de escenas mariñas.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos mínimo 10 persoas: posibilidade de vi-
sita guiada reservando previamente. Actividades organizadas para 
grupos escolares.
HORARIO: De martes a sábado: de 10:00 a 20:00 h. Domingo e 
festivos de 10:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Rúa Monteros Ríos, s/n. 36930 Bueu. Pontevedra
T.: 986 321 838
e-mail: museo.masso@xunta.es
web: www.museomasso.blogspot.com

RÍAS BAIXAS
RÍA E TERRAS
DE PONTEVEDRA
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  Campo Lameiro

  Marín

  Moaña

PARQUE 
ARQUEOLÓXICO DA 
ARTE RUPESTRE
CAMPO LAMEIRO

Situado no corazón do val medio do río Lérez, o Parque Campo 
Lameiro forma parte da Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico 
(RGPA) e alberga no seu interior un dos máis importantes conxuntos 
de arte rupestre. Preto dun cento de rochas con gravados permiten 
gozar dos motivos e temáticas características dos petróglifos de 
Galicia. O parque componse de espazos ao aire libre cunha superfi cie 
de 21 hectáreas, e dun Centro de Interpretación de 3.500 m² para 
a aprendizaxe dun xeito lúdico e didáctico. O conxunto permite 
entender o sentido e o signifi cado dos petróglifos e a forma de vida 
cotiá dos grupos humanos que viviron na Idade do Bronce.

PREZO: 6 €
PARTICULARIDADES: 3,5 €: de 6 a 14 anos, maiores de 65 anos e 
grupos de máis de 10 persoas. Audioguías: 2,50 €. Visita guiada 
(mínimo 10 persoas): 2 €. Visita nocturna: 15 €. Grupos escolares 
visita guiada: 3,50 €.
HORARIO: 16 OUTUBRO - 31 MAIO. De martes a domingo: de 
10:00 a 18:00 h • 1 XUÑO - 15 OUTUBRO. De martes a domingo: 
de 10:00 a 20:00 h. Visita nocturna venres e sábado de 20:00 a 
24:00 h • TODO O ANO. Luns pechado agás cando coincide con 
festivos.

Praderrei. O Campo.
36119 Campo Lameiro. Pontevedra
T.: 986 696 066
e-mail: info@paar.es / reservas@paar.es
web: www.paar.es

MUSEO MUNICIPAL 
MANUEL TORRES

Museo constituído polas obras doadas polo artista Manuel Torres. A 
súa ampla traxectoria abrangue case todas as disciplinas e correntes: 
paisaxes, bodegóns, retratos e gravados, ademais de numerosos 
debuxos e esculturas. O espazo tamén ofrece exposicións temporais.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De martes a venres: de 11:00 a 14:00 h e de 18:00 a 
21:00 h. Sábado, domingo e luns: de 11:00 a 14:00 h.

Avda. de Ourense, 3. 36900 Marín. Pontevedra
T.: 986 891 186
e-mail: museo.torres@concellodemarin.es
web: www.concellodemarin.com

MUSEO
DAS CARREIRAS

Instalación ao aire libre onde se mostra o que foi unha industria 
artesanal de elaboración de fíos, cabos e cordas, a partir de fi bras 
como o cánabo, a fi bra vexetal, palma,...para o seu uso posterior no 
mar e en distintas funcións na pesca.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Acceso libre.

Illa de Samertolameu. Meira.
36310 Moaña. Pontevedra
T.: 986 310 100
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  Poio

CASA MUSEO
CRISTÓBAL COLÓN

Un espazo de nova creación, onde se supón a orixe de Cristóbal 
Colón, para a través de pantallas, maquetas, bibliografía e vídeos 
xustifican a teoría sobre o nacemento deste persoeiro no concello 
de Poio.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 17:30 a 20:30 h. Sábado e domingo 
pechado.

Praza de Cristóbal Colón, s/n.
Portosanto. 36163 Poio. Pontevedra
T.: 986 873 196
e-mail: cultura@concellopoio.org
web: www.concellopoio.com
Servizos:  

CENTRO 
ARQUEOLÓXICO
DA CAEIRA

Este centro, parte da Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico (RGPA), 
está situado detrás da Oficina de Información Turística. Sorprende 
o aspecto de labirinto futurista con gravados rupestres proxectados 
en formigón con pantallas de plasma.Trátase dun recinto pequeno 
cun percorrido moi ameno e didáctico para coñecer un pouco máis 
da Idade do Bronce, que se complementa cun paseo pola Área 
Arqueolóxica da Caeira, no Monte Tomba, e cunha vista fantástica 
da cidade de Pontevedra. Aquí destacan A Laxe dos Cervos e a 
Pedra Grande de Montecelo, declarados Monumento Nacional.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Área arqueolóxica acceso libre e gratuíto. Grupos 
necesario concertar visita previamente.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De luns a sábado: de 08:00 a 
14:00 h e de 17:30 a 21:00 h. Domingo pechado.
16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De luns a venres: de 08:00 a 14:30 h.
Sábado e domingo pechado.

Avda. de Andurique, 43. Poio de Arriba.
36163 Poio. Pontevedra
T.: 986 833 204
e-mail: turismo@concellodepoio.es
web: www.concellodepoio.es

MUIÑOS DE
SAMIEIRA E
MUIÑOS DA FREIXA

Ruta de sendeirismo pola marxe dos ríos Cancela e Freiría con sete 
muíños de auga que teñen a súa orixe no século XVI e que foron 
recentemente restaurados.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Acceso libre.

A Freixa e Samieira. 36163 Poio. Pontevedra
T.: 986 770 038
e-mail: cultura@concellopoio.org

MUSEO
MOSTEIRO DE POIO

Mosteiro fundado no século VII, onde os padres mercedarios crearon 
un dos máis importantes centros culturais de Galicia. No Claustro 
das Laranxeiras expóñense pezas pertencentes ao antigo mosteiro 
románico. Unha sala do mosteiro acolle o Museo de Antón Machourek 
cunha colección de cento cincuenta obras deste artista checo, 
ademais da obra máis representativa do pintor galego Pedro García 
Lema e acuarelas do mercedario Julián Martín Casado. Na biblioteca 
amósanse recordos persoais do sacerdote Antonio Rey Soto, que viviu 
no mosteiro: debuxos de Castelao, cerámica de Sargadelos, etc.

PREZO: 1,5 €
PARTICULARIDADES: 1 €: grupos de máis de 20 persoas.
HORARIO: 21 MARZO - 21 OUTUBRO. De luns a sábado: de 10:00 a 
13:30 h e de 16:30 a 20:00 h • 22 OUTUBRO - 20 MARZO. De luns 
a sábado: de 10:30 a 13:30 h e de 16:00 a 18:00 h.
TODO O ANO. Domingo e festivos de 16:30 a 20:00 h.
24/6 e 24/9 pechado.

Praza do Convento, 2. 36995 Poio. Pontevedra
T.: 986 770 244
e-mail: monasteriopoio@mercedarios.com
web: www.mercedarios.com
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  Ponte Caldelas

  Pontevedra

CENTRO 
ARQUEOLÓXICO
DE TOURÓN

O Centro serve para dar a coñecer a Área Arqueolóxica de Tourón, 
depósito arqueolóxico recentemente recuperado e posto en valor 
que atesoura un dos complexos de arte rupestre ao aire libre máis 
singulares do territorio galego. Con máis de 150.000 m² de extensión 
ofrece a posibilidade de visitar cinco estacións rupestres con gravados, 
ademais doutros elementos culturais sinalados ao longo do camiño e 
dous miradoiros desde os que observar a paisaxe circundante.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Centro de Interpretación: Necesario concertar 
visita previamente. Xacemento: Acceso libre e gratuíto co percorrido 
sinalizado.
HORARIO: Consultar horarios.

Lugar de Tourón.
36828 Ponte Caldelas. Pontevedra
T.: 986 090 300 / 986 767 235
e-mail: centroarqueoloxicotouron@pontecaldelas.org
web: www.pontecaldelas.org
Servizos:  

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DAS 
TORRES ARCEBISPAIS

O Centro de Interpretación das Torres Arcebispais permite achegar 
o público ao coñecemento sobre o que foi un dos monumentos 
emblemáticos da historia de Pontevedra, as Torres Arcebispais, que 
constituían un conxunto coa ponte medieval e a igrexa de Santa 
María a Maior, destruído en parte ao derrubar a muralla da cidade. 
A partir da información dispoñible e co concurso de destacados 
especialistas na historia de Galicia e en arquitectura militar, levouse 
a cabo unha inxente tarefa para reconstruír non só a fortaleza, senón 
tamén o contexto urbano en que se insería. O resultado é un proxecto 
interpretativo que transcende o meramente informativo para construír 
un relato emocional desde o rigor científico.

PREZO: 2 € para o público en xeral. 1 € para maiores de 65 anos, 
estudantes, menores de entre 8 e 16 anos, grupos familiares a partir 
de catro membros e desempregados. De balde para os nenos 
menores de 8 anos.
HORARIO: De luns a xoves: de 10:00 a 14:00 horas.
Venres e sábado: de 10:00 a 14:00 e de 18:00 a 21:00 horas.
Domingos e festivos: de 11:00 a 14:00 horas.
Visita previa reserva. Teléfono de reservas: 986 090 677.

Avenida de Santa Maria s/n.
36002 Pontevedra
T.: 986 090 677
web: www.visit-pontevedra.com/gal/16/178/centro
+de+interpretacion+torres+arcebis

ILLA DAS
ESCULTURAS

O maior museo ao aire libre de Galicia é unha illa fluvial onde 
chegan as mareas. Son as xunqueiras do Lérez, no treito final deste 
río declarado espazo natural protexido, de doado acceso desde o 
centro da cidade de Pontevedra por un agradable paseo.

A Illa das Esculturas acolle unha exposición permanente con carácter 
público de instalacións artísticas. En total, unha ducia de obras de arte 
sen contar a natureza. O elemento común á maioría das obras está 
no material empregado: o granito galego.

O acceso pola pasarela peonil que cruza o Lérez directamente á insua 
permite comezar o circuíto polos camiños e pontellas do parque. 
A vexetación da ribeira mantén ecosistemas como as xunqueiras 
silvestres nos que sobresae a presenza de lavancos e cisnes.

PREZO: Acceso libre e gratuíto.

Illa da Xunqueira. Rúa Rafael Areses.
36005 Pontevedra
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MUSEO DE
PONTEVEDRA

Este museo repartido en seis edificios diferentes é un dos máis 
importantes e interesantes de Galicia. Con máis de 16.000 pezas 
entre as que figuran pinturas, esculturas, debuxos, gravados, obxectos 
arqueolóxicos, moedas, instrumentos musicais, útiles da vida cotiá, 
mobles e xoias.

1- Edificio Castro Monteagudo (s. XVIII): arqueoloxía, ourivaría prerro-
mana e romana, ourivaría popular e civil e pintura española, italiana 
e flamenga dos séculos XV ao XVIII.
2- Edificio García Flórez (s. XVIII), unido ao anterior: con acibeches, 
gravados, escultura relixiosa, cerámica de Sargadelos, o despacho 
do almirante Méndez Núñez e unha reprodución da cámara da fra-
gata Numancia.
3- Edificio Fernández López, na mesma praza que os anteriores, é a 
sede administrativa e o centro de investigación do museo.
4- Edificio Sarmiento (s. XVIII) a carón da igrexa de San Bartolomeu e 
dedicado a exposicións temporais.
5- Ruínas do Convento de San Domingos (s. XIV e XV) con restos 
arquitectónicos de diversa procedencia.
6- Sexto edificio dedicado a exposicións temporais. Proximamente 
as coleccións de pintura española dos séculos XIX e XX, e a de pintura 
galega contemporánea pasarán a formar parte da exposición 
permanente deste edificio.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
Tamén obradoiros de restauración, arqueoloxía e carpintería.
Laboratorio fotográfico, biblioteca e arquivo gráfico documental.
Exposicións temporais.
HORARIO: Edificios “García Flórez” e “Castro Monteagudo”: De 
martes a sábado: de 10:00 a 21:00 h. Domingo e festivos: de 
11:00 a 14:00 h. Luns pechado • Edificios “Sarmiento” e “Sexto 
edificio”: De martes a venres: de 17:00 a 21:00 h. Sábado: de 
11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h. Domingo e festivos: de 
11:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Edificios “García Flórez” e “Castro Monteagudo”: 
Rúa Pasantería, 10-12.
“Sexto edificio”: Rúa Padre Amoedo, s/n.
Ruinas do Convento de San Domingos: Gran Vía 
de Montero Ríos, s/n.
36002 Pontevedra
T.: 986 851 455 / 986 843 238
e-mail: secretaria@muspontev.es
web: www.museo.depo.es
Servizos:  

  A Cañiza
CASA MUSEO
DE DIEGO DE
GIRÁLDEZ

Exposición de obras do pintor Diego de Giráldez, pintor pertencente 
ao movemento coñecido como Realismo NAS (naturalismo, 
abstracción e surrealismo). Pódense ver máis de 250 obras entre 
pintura, escultura e debuxo.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita fóra de horario reservando 
previamente.
HORARIO: 1 MAIO - 30 XULLO. Domingo de 17:00 a 20:00 h.

Praza Maior, 4. 36680 A Cañiza. Pontevedra
T.: 986 128 744
e-mail: cultura@caniza.org

RÍAS BAIXAS
RÍA DE VIGO E
BAIXO MIÑO
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  A Guarda
MUSEO
ARQUEOLÓXICO
MONTE SANTA TREGA
(MASAT)

Fondos compostos polos obxectos atopados nas escavacións levadas 
a cabo no poboado galaico-romano de Santa Tegra, descuberto 
en 1913, e que abranguen os períodos do Paleolítico, Mesolítico, 
Neolítico, Bronce Final, Castrexo e Romano. Cabe salientar: os picos 
asturicenses, as raspas, os machados de talón, as labras zoomorfas, 
os ídolos, os muíños, a cerámica indíxena e romana, as moedas, as 
esvásticas, os torques, as espadas, os útiles de uso doméstico, etc. As 
visitas guiadas achéganse ao poboado, parcialmente reconstruído 
con dúas vivendas semellantes ás usadas polos seus poboadores 
orixinarios. Pódense apreciar tamén no poboado varios conxuntos 
de petróglifos da Idade de Bronce. O poboado e o museo están 
declarados Monumento Histórico Artístico.

PREZO: Acceso ao Monte incluíndo a entrada ao museo: 1 € adultos 
e 0,50 € nenos menores de 14 anos.
PARTICULARIDADES: Grupos: posibilidade de visita guiada reservando 
previamente. VERÁN: Visitas guiadas regulares para individuais, 
consultar horarios.
HORARIO: SEMANA SANTA - 30 SETEMBRO. De martes a domingo: 
de 10:00 a 20:00 h • 1 OUTUBRO - SEMANA SANTA. De martes a 
domingo: de 11:00 a 17:00 h. TODO O ANO. Luns pechado.
XANEIRO. Pechado.

Cumio do Monte Santa Tegra.
36780 A Guarda. Pontevedra
T.: 986 614 546 / 690 017 038
e-mail: masat@aguarda.es
turismo@aguarda.es
web: www.aguarda.es/turismo
Servizos:    

MUSEO DO MAR
Acolle patrimonio relacionado coa vida mariñeira e unha curiosa 
mostra de cunchas de todos os mares do mundo, colección realizada 
polo malacólogo Ignacio Navarro. Algunhas das pezas que se exhiben 
teñen un alto valor etnográfi co por ser únicas e porque hai moitas 
décadas que desapareceron. Tamén diversos puntos de información 
táctil e un audiovisual sobre o mundo do mar e da pesca na Guarda.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: 0,50 €: menores de 14 anos. Grupos: posibilida-
de de visita guiada reservando previamente.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. Todos os días: de 11:00 a 
14:00 h e de 18:00 a 21:00 h • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. Todos os 
días: de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 h • Pechado dende a 
Ponte da Constitución ata 1 MARZO.

Paseo marítimo, s/n.
36780 A Guarda. Pontevedra
T.: 986 610 000 / 986 614 546
e-mail: cultura@aguarda.es
web: www.aguarda.es/turismo
Servizos:  

  Arbo
CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DO 
VIÑO E DA LAMPREA

Museo interactivo con exposicións sobre o viño da Denominación 
de Orixe “Rías Baixas”, subzona do Condado do Tea, así como 
documentación e exposición sobre a lamprea, curioso e saboroso 
peixe que se captura nesta zona de Galicia. Tamén documentais 
sobre o patrimonio cultural e paisaxístico do concello. Sala expositiva 
de viños sen venda.

PREZO: 1,5 €
PARTICULARIDADES: 1 €: maiores de 65 anos, estudantes e grupos 
de máis de 15 persoas.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO. Todos os días de 12:00 a 14:00 
h e de 16:00 a 21:00 h • 5 -29 NOVEMBRO. Pechado • XANEIRO. 
Aberto os días: 2, 11, 12,13, 18, 19, 20, 25, 26. Resto do mes 
pechado. RESTO DO ANO. De martes a domingo: de 12:00 a 14:00 h 
e de 16:00 a 21:00 h. Luns pechado.

Rúa Turbela, s/n. 36430 Arbo. Pontevedra
T.: 986 665 778
e-mail: museoarabo@hotmail.com
web: www.araboarbo.org
Servizos:  
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  As Neves

  Baiona

  Covelo

CASA DA AUGA
Antiga casa reitoral do século XVIII con solaina e patio interior, 
convertida en museo etnográfi co sobre os usos da auga na parroquia 
de Vide. Paneis con documentos históricos sobre a Comunidade de 
Regantes Vidense e sobre outros usos da auga como levadas, muíños, 
fontes, lavadoiros, pozas e furnas. Maquetas do funcionamento 
dun muíño de gran e doutro de serra, mapa e denominación das 
pesqueiras do Miño na zona da Paneliña. Visualización dun vídeo 
sobre lugares de interese na parroquia. Posibilidade de organizar 
unha aula didáctica sobre as pesqueiras do Miño, con material 
documental e visita guiada ás mesmas.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Actividades didácticas. Grupos necesario concer-
tar visita previamente.
HORARIO: 1 XULLO - 31 AGOSTO. De martes a venres: de 18:00 
a 20:00 h. Sábado e domingo de 17:00 a 19:00 h. Luns e festivos 
pechado.

Vide. 36446 As Neves. Pontevedra
T.: 986 648 038 / 699 076 313
e-mail: luisburgos@terra.es
web: www.asneves.com

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN
DO PATRIMONIO E LOCAL 
SOCIO-CULTURAL DE 
TABOEXA

Centro de interpretación cunha sala permanente onde se amosa 
mediante paneis todo o patrimonio cultural que posúe a parroquia de 
Taboexa. Realízanse tamén rutas guiadas para coñecer o patrimonio 
“in situ”.

PREZO: 1 €
PARTICULARIDADES: Rutas guiadas necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De mércores a sábado: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 
a 21:00 h. Martes: de 10:00 a 14:00 h. Luns e domingo pechado.

Lugar da Rata, s/n. Taboexa.
36448 As Neves. Pontevedra
T.: 986 652 733
e-mail: c.i.p.c-taboexa@hotmail.es
Servizos:       

MUSEO
CARABELA PINTA

Réplica exacta da Carabela Pinta, unha das tres que levou Cristóbal 
Colón na súa primeira viaxe a América, onde se pode interpretar a 
vida cotiá na época das grandes navegacións. Baiona foi o primeiro 
porto de Europa que recibiu a nova do Descubrimento de América 
o 1 de marzo de 1493, cando arribou este navío capitaneado por 
Martín Alonso Pinzón.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: Entrada reducida 50% para colexios. Entrada: 
inclúe servizo de audioguía.
HORARIO: Todos os días: de 10:00 a 20:00 h.

Paseo Alfonso IX, Pantalán.
36300 Baiona. Pontevedra
T.: 986 385 921
e-mail: cultura@baiona.org
web: www.baiona.org

CASA MUSEO 
ETNOGRÁFICO
PAZO DA CRUZ

Un interesante e pequeno museo etnográfi co situado nunha antiga 
casa grande do século XVII, sorprendentemente ben conservada. 
Posúe máis de 3.800 pezas de valor históricoetnográfi co distribuídas 
en diferentes salas onde destaca a recreación dunha escola dos anos 
50, a colección de berces e a de pezas cinematográfi cas.

PREZO: 2 €
HORARIO: De martes a domingo: de 16:00 a 17:00 h. Luns pechado.

A Ermida. Santiago de Covelo.
36872 Covelo. Pontevedra
T.: 646 600 059 / 629 14 17 15
e-mail: info@casamuseopazodacruz.com
web: www.casamuseopazodacruz.com
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SERRADOIRO 
HIDRÁULICO
“OS CARRANOS”

Serradoiro hidráulico construído en 1920 cunha nora de 5 metros de 
diámetro que, mediante un sistema de poleas, pon en funcionamento 
a serra, a cepilladora e os tornos. O conxunto complétase cunha 
fragua, un secadoiro, a levada e a presa de auga.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Maceira, s/n. 36873 Covelo. Pontevedra
T.: 609 276 554 /986 668 639
Servizos:  

  Ponteareas

MUSEO MUNICIPAL
DE PONTEAREAS

Situado nas dependencias dunha antiga fábrica de curtidos. Recolle 
achados arqueolóxicos de depósitos da comarca, especialmente 
do castro galaico-romano de Troña. Tamén, obras de artistas locais 
como Silverio Rivas, Antonio Medal, Rogelio Lorenzo… No castelo de 
Sobroso (a sete km de Ponteareas) exhibe a súa sección etnográfi ca 
denominada “Centro de Recuperación de Cultura Popular”.

PREZO: Museo: Entrada gratuíta. Castelo de Sobroso: 1 €
PARTICULARIDADES: Castelo de Sobroso: gratuíto menores de 16 anos.
HORARIO: Museo: De luns a venres: de 09:00 a 21:00 h. Sábado de 
11:00 a 14:00 h. Domingo pechado • Castelo de Sobroso: XULLO- 
AGOSTO. De martes a venres: de 10:00 a 13:00 h e de 17:00 a 
20:00 h. Sábado, domingo e festivos de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 
a 20:00 h • SETEMBRO - XUÑO. De martes a venres: de 10:00 a 
13:00 h e de 16:00 a 19:00 h. Sábado, domingo e festivos de 11:00 
a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h. TODO O ANO. Luns pechado.

Rúa A Perillana, 9-11.
36860 Ponteareas. Pontevedra
T.: 986 660 765. Castelo: 986 654 305
e-mail: biblioteca.museo@ponteareas.es
web: www.ponteareas.es
Servizos:  

  Tui
MUSEO
CATEDRALICIO
DE TUI

O interior da Catedral de Tui, de estilo románico-gótico, acolle un 
interesante museo formado polas pezas que compoñen o Tesouro 
Catedralicio. Cetros procesionais, cálices, ornamentos sagrados 
e numerosas imaxes entre as que destaca a da Virxe co Neno. 
No claustro, obra mestra de estilo gótico, expóñense obxectos 
procedentes de escavacións arqueolóxicas: pezas do antigo coro 
gótico, sartegos medievais, lápidas visigóticas, as antigas reixas 
da catedral e os antigos escudos da porta de acceso a Tui. Pódese 
visitar a Torre da Homenaxe, desde onde se obtén unha espectacular 
panorámica do Miño, da cidade e de Portugal.

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: grupos mínimo 20 persoas.
HORARIO: 1 MAIO - 30 SETEMBRO. Todos os días: de 10:30 a 14:00 h 
e de 16:00 a 20:00 h • 1 OUTUBRO - 30 ABRIL. Todos os días: de 
10:30 a 13:30 h e de 16:00 a 19:00 h.

Praza San Fernando, s/n.
36700 Tui. Pontevedra.
T.: 986 600 511

MUSEO
DIOCESANO
DE TUI

Situado á beira norte da Catedral, no antigo Hospital de Pobres e 
Peregrinos (s. XVII), consta de tres plantas. Planta baixa: pequena 
sala con cerámica e sala con imaxes e obxectos da Confraría de San 
Telmo, tamén unha ampla sección de pezas arqueolóxicas entre as 
que é de salientar un casco celta de bronce do século IV a. de C. 
Primeiro andar: colección de petos e relevos de Ánimas, unha sala de 
ourivaría, marfís, teas litúrxicas, cálices e cruces parroquiais. Segundo 
andar: dedicado fundamentalmente a pinacoteca, cómpre salientar 
os famosos sambenitos (únicos coñecidos ata agora en España) 
onde, en diversas teas, constan os nomes dos herexes procesados 
ante o Tribunal da Inquisición (s. XVII).

PREZO: 1 €
HORARIO: 1 XUÑO - 15 OUTUBRO. Todos os días: de 10:00 a 13:30 h e 
de 16:00 a 20:00 h • SEMANA SANTA - 31 MAIO. De venres a domingo 
e festivos: de 10:00 a 13:30 h e de 16:00 a 20:00 h • RESTO DO ANO. 
Pechado.

Praza do Concello, s/n. 36700 Tui. Pontevedra
T.: 986 603 107
web: www.diocesetuivigo.org/patrimonio/
MUSEODIOCESANO.htm
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  Vigo

CASA DAS ARTES
A Casa das Artes é o centro principal de exposicións temporais 
programadas pola unidade de cultura do concello de Vigo. Tamén é 
a sede da Fundación Laxeiro e da colección Luis Torras.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 18:00 a 21:00 h. Sábado: de 12:00 
a 14:00 h e de 18:00 a 21:00 h. Domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h. 1 /1 e 25/12: Pechado.

Rúa Policarpo Sanz, 15. 36202 Vigo. Pontevedra
T.: 986 439 525
e-mail: oficultura@vigo.org
web: www.vigo.org
Servizos:  

ESPACIO
COLECCIÓN DE ARTE 
NOVACAIXAGALICIA

Situado nun edifi cio histórico do século XIX, o Centro Social e o 
Centro Cultural Novacaixagalicia ofrece un interesante programa 
con continuas exposicións temporais ademais de posuír unha 
das coleccións permanentes máis importante de artistas galegos 
contemporáneos dos dous últimos séculos. Outra xoia da colección é 
o edifi cio no que se atopa, unha das arquitecturas máis belas do s. 
XIX, rehabilitado coa tecnoloxía e deseño do s. XXI.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita guiada fóra de horario re-
servando previamente no 986 120 078.
HORARIO: Colección permanente. Venres, sábado e domingo: de 
17:30 a 20:30 h • Colección temporal sala 1. Todos os días: de 
17:30 a 20:30 h • Colección temporal sala 2. De luns a sábado: de 
17:30 a 20:30 h.

Rúa Policarpo Sanz, 24-26, 1º.
36202 Vigo. Pontevedra
T.: 986 120 078 / 986 828 200
e-mail:
comunicacion@centrosocialnovacaixagalicia.es
web: www.vigo.org
Servizos:     

FUNDACIÓN LAXEIRO
Esta fundación naceu coa intención de conservar e difundir a obra do 
artista José Otero Abeledo “Laxeiro”, un dos máximos representantes 
da vangarda histórica galega, así como para difundir e apoiar a 
arte contemporánea e os novos creadores. A sala A exhibe unha 
colección permanente de 62 obras do artista e a sala B está dedicada 
a exposicións temporais de artistas contemporáneos. Situado no 
mesmo edifi cio que a Casa das Artes.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita guiada, de luns a venres 
de 09:00 a 15:00 h, reservando previamente. Visitas e actividades 
especifi cas para colexios.
HORARIO: De luns a venres: de 18:00 a 21:00 h. Sábado: de 12:00 
a 14:00 h e de 18:00 a 21:00 h. Domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h. 1 /1 e 25/12: Pechado.

Rúa Policarpo Sanz, 15, 3º.
36202 Vigo. Pontevedra
T.: 986 438 475 / 986 438 525
e-mail: info@laxeiro.es
fundacionlaxeiro@laxeiro.es
web: www.laxeiro.es
Servizos:   

MUSEO ANFACO
Este museo, único en Galicia no seu xénero e declarado de interese 
científi co-técnico, dispón de material de gran valor que permite un 
interesante percorrido pola historia da industria conserveira.

Un percorrido con catro módulos: Unha industria pioneira, A era da 
sardiña, A tecnoloxía da Conserva e Pinacoteca e sala de audiovisuais.

Ao mesmo tempo, ofrece unhas unidades didácticas coas que 
interactuar e descubrir a realidade desta industria histórica, 
desencadeante da industrialización galega e vital na economía de 
Galicia.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita guiada para grupos máxi-
mo de 25 persoas reservando previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 08:00 a 14:00 h. Sábado e domingo 
pechado.

Estrada Colexio Universitario, 16.
36310 Vigo. Pontevedra
T.: 986 469 301
e-mail: museo@anfaco.es
web: www.museoconserva.es
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MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA
DE VIGO (MARCO)

As exposicións temporais, dedicadas á produción artística recente 
nos máis variados ámbitos creativos (artes plásticas, arquitectura ou 
deseño), son a actividade principal na que se basea a programación 
do centro. Na súa maioría son exposicións temáticas e colectivas, de 
produción propia, e de ámbito autonómico, nacional e internacional. 
En torno a elas articúlase toda unha programación estable de 
actividades paralelas: ciclos audiovisuais de cine, documental e vídeo, 
mesas redondas, conferencias, seminarios, obradoiros e concertos. 
Desenvólvese tamén un amplo programa de propostas educativas 
do “Laboratorio das Artes”, encamiñado á formación de novos 
públicos: nenos, mozos, adultos ou profesionais. Outras propostas 
salientables son as exposicións desenvolvidas na Sala de Proxectos 
(promoción de artistas emerxentes) e o Centro de Documentación, 
con biblioteca-mediateca-hemeroteca especializada en arte, deseño 
e arquitectura actual.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: 1 €: visita guiada ás 18:00 h. Grupos necesario 
concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a sábado: de 11:00 a 14:30 h e de 17:00 a 
21:00 h. Domingo: de 11:00 a 14:30 h. Luns pechado.

Rúa Príncipe, 54. 36202 Vigo. Pontevedra
T.: 986 113 900
e-mail: info@marcovigo.com
web: www.marcovigo.com
Servizos:        

MUSEO DO MAR
DE GALICIA

O museo, situado sobre un cabicastro, cun depósito arqueolóxico 
singular e rodeado por vilas romanas dedicadas á salgadura do peixe, 
aproveitou os restos dunha construción anterior para materializar a 
súa impresionante arquitectura. Pódense visitar os restos do castro. 
Así mesmo, a primeira sala do museo é de acceso público e gratuíto 
e funciona a modo de peirao. A exposición permanente está 
dividida en dúas seccións. A primeira fai un percorrido exhaustivo 
pola historia da industria pesqueira de Galicia baseada na extracción 
dos recursos, a súa conservación e a súa comercialización. A segunda 
sección olla cara ao futuro da pesca galega, explica os métodos 
de captura e fala das causas oceanográficas, biolóxicas, xeolóxicas 
e climáticas que condicionan a presenza de zonas de pesca. As 
pezas estrela da exposición son un acuario no que se reproducen 
os 3 ecosistemas principais das rías galegas e unha maqueta a gran 
tamaño dunha batea.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: 1,50 €: estudantes, xubilados, parados, grupos 
de máis de 10 persoas e menores de 18 anos.
Posibilidade de visita guiada para grupos reservando previamente.
HORARIO: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De martes a venres: de 11:00 a 
14:00 h e 17:00 a 20:00 h. Sábado, domingo e festivos: de 11:00 a 
21:00 h • 16 SETEMBRO - 14 XUÑO. De martes a venres: de 10:00 a 
14:00 h. Sábado, domingo e festivos: de 11:00 a 19:00 h.
TODO O ANO. Luns pechado.

Avda. Atlántida, 160. Alcabre.
36208 Vigo. Pontevedra
T.: 986 247 750
e-mail: mdom@museodomar.com
web: www.museodomar.com
Servizos:    

MUSEO FRANCISCO 
FERNÁNDEZ
DEL RIEGO

Ocupando dependencias da Casa Galega da Cultura, este museo 
é froito da doazón que o escritor Francisco Fernández fixo á cidade. 
A colección está formada por obras de pintores da mesma xeración 
que o doador: Colmeiro, Laxeiro, Maside, Seoane, etc., anteriores 
como Castelao e Ovidio Murguía e posteriores como Din Matamoro. 
Outros elementos como libros, recordos, etc., ilustran a traxectoria de 
Francisco Fernández ao servizo de Galicia. É moi importante remarcar 
que o horario depende de que haxa ou non exposicións temporais 
na Casa Galega da Cultura.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 18:00 a 21:00 h. Sábado: de 12:00 
a 14:00 h e de 18:00 a 21:00 h. Domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h. 1 /1 e 25/12: Pechado • NO CASO DE QUE NON HAXA 
EXPOSICIÓNS TEMPORAIS: 15 XUÑO - 15 SETEMBRO. De luns a venres 
laborais: de 11:00 a 14:00 h.

Praza da Princesa, 2. 36202 Vigo. Pontevedra
T.: 986 226 459
e-mail: casagalegacultura@vigo.org
web: www.museodevigo.org
Servizos:  
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MUSEO MUNICIPAL 
“QUIÑONES DE LEÓN”

O antigo Pazo de Lavandeira ou Castrelos (s. XVII), érguese no 
parque de Castrelos, con interesantes xardíns e curiosas variedades 
botánicas. A planta baixa recrea a antiga vivenda e exhibe obxectos 
relacionados coa historia da cidade. Na sección de Prehistoria 
e Arqueoloxía da á leste expóñense obxectos procedentes de 
escavacións arqueolóxicas realizadas en Vigo e no seu alfoz. Na 
planta primeira hai unha exposición sobre a cidade no século XIX.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Grupos necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De martes a venres: de 10:00 a 14:00 h. Sábado: de 
17:00 a 20:00 h. Domingo e festivos: de 11:00 a 14:00 h. Luns 
pechado.

Parque de Castrelos, s/n. 36213 Vigo. Pontevedra
T.: 986 295 070 / 986 295 075
e-mail: museocastrelos@vigo.org
web: www.museodevigo.org
Servizos:    

MUSEO REAL CLUB 
CELTA DE VIGO

Museo deportivo que abrangue toda a historia do Real Club Celta 
de Vigo desde o seu nacemento en 1923 coa fusión do Real Vigo 
Sporting Club e o Real Fortuna ata os nosos días. O museo conta con 
diversas salas que fan un percorrido pola historia, trofeos acadados, 
placas conmemorativas, bandeirolas, fotografías de múltiples 
aliñacións, logros no baloncesto e no atletismo… que lembran e fan 
coñecer a fondo as fazañas deste equipo.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Avda. Balaídos, s/n. Estadio Municipal.
36210 Vigo. Pontevedra
T.: 986 213 676
e-mail: fundacion@celtavigo.net
web: www.fundacioncelta.com

MUSEO VILLA
ROMANA DE TORALLA

Únicos restos dunha vila romana, do século IV, que se conservan en 
Galicia. A vila está totalmente escavada e pódese visitar libremente 
seguindo as indicacións de paneis informativos.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa de Canido. Illa de Toralla. Estrada PO 324. 
36208 Vigo. Pontevedra
T.: 986 810 260 / 986 460 812
e-mail: turismodevigo@vigo.org
web: www.turismodevigo.org
Servizos:  

PINACOTECA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ 
DEL RIEGO

Un espazo aberto dende 2011 que mostra o desenvolvemento da 
imaxe pictórica galega dende a primeira metade do século XIX ata 
finais do século XX. A colección desenvólvese en 10 seccións que 
destacan as liñas máis significativas da pintura galega. Un lugar sen 
dúbida imprescindible no percorrido cultural da cidade con obras 
de Jenaro Pérez Villaamil, Isidro Brocos, Serafín Avendaño, Alfredo 
Souto, Fernando Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, Carlos 
Maside, Manuel Colmeiro, Urbano Lugrís, Luís Seoane…

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: De luns a venres: de 18:00 a 21:00 h. Sábado: de 12:00 
a 14:00 h e de 18:00 a 21:00 h. Domingo e festivos: de 12:00 a 
14:00 h. 1 /1 e 25/12: Pechado.

Rúa Abeleira Menéndez, 8. 36202 Vigo. 
Pontevedra
T.: 986 226 966
web: www.museodevigo.com
Servizos:  
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SALINAE CENTRO 
ARQUEOLÓXICO
DO AREAL

Un suxestivo espazo escenográfico explica o xurdimento e o 
desenvolvemento da industria salineira romana en Vigo e o 
aproveitamento dos recursos pesqueiros. Trátase dunha recuperación 
e musealización dun xacemento romano, unha salina de evaporación, 
en funcionamento durante os séculos I-III d.C. que se dedicou á 
produción de sal a grande escala. Un interesante percorrido para 
coñecer a historia da única salina mariña de evaporación solar 
conservada e musealizada de todo o Imperio Romano.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Visita guiada necesario concertar cita previa-
mente.
HORARIO: De martes a venres: de 10:00 a 14:00 h. Sábado: de 
11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h. Domingo: de 11:00 a 
14:00 h. Luns pechado.

Rúa Rosalía de Castro 21-23.
36201 Vigo. Pontevedra
T.: 986 247 691
e-mail: mdom@museodomar.com
web: www.museodomar.com/salinae/
Servizos:  

VERBUM-CASA DAS 
PALABRAS

Nun edificio do arquitecto César Portela, museo interactivo que 
permite experimentar e coñecer mediante xogos, curiosidades e 
outras actividades lúdicas todo o relacionado coa palabra e coa 
comunicación humana. As temáticas divídense en catro disciplinas: 
Lingua, Literatura, Ciencia e Tecnoloxía. Ademais, tamén ofrece 
exposicións temporais sempre relacionadas coas “palabras” e un 
miradoiro totalmente acristalado con fantásticas vistas sobre a ría de 
Vigo.

PREZO: 3 €
PARTICULARIDADES: Grupos escolares: posibilidade de visita fóra do 
horario reservando previamente. Ver condicións de prezos reducidos 
na entrada.
HORARIO: De martes a venres: de 17:00 a 20:00 h. Sábado, 
domingo e festivos: de 12:00 a 14:00 h. Luns pechado.

Avda. de Samil, 17. 36212 Vigo. Pontevedra
T.: 986 240 130
e-mail: verbum@vigo.org
web: www.verbum.vigo.org
Servizos:        

VIGO ZOO
Vigozoo é o único parque zoolóxico que existe en Galicia. 400 
animais e 150 especies viven no cumio do Monte da Madroa, a 
340 m sobre o nivel do mar e a uns 10 km do centro da cidade. 
Magnífico miradoiro sobre a ría de Vigo.

PREZO: 5,05 €
PARTICULARIDADES: 2,55 €: nenos entre 3 e 16 anos.
HORARIO: 1 ABRIL- 31 OUTUBRO. Todos os días: de 10:00 a 20:30 h.
1 NOVEMBRO - 30 XANEIRO. De martes a domingo: de 11:00 
a 19:00 h. Luns pechado • 1 FEBREIRO - 31 MARZO. De martes 
a domingo: de 11:00 a 19:30 h. Luns pechado. Abre os festivos 
escolares.

Monte da Madroa, s/n. Teis.
36316 Vigo. Pontevedra
T.: 986 267 783 / 986 267 784
e-mail: info@vigozoo.com
web: www.vigozoo.com
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14

  A Estrada

  Forcarei

  Lalín

MUSEO DO
MOBLE E
DA MADEIRA

Museo inaugurado en 2010 para mostrar a historia industrial, artística 
e cultural da vila da Estrada. Móstrase a evolución do traballo da 
madeira dende os primeiros tornos ás modernas fábricas actuais 
cunha ampla colección de ferramentas tradicionais e unha sala de 
audiovisuais.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: Luns e mércores: de 10:00 a 13:00 h.

Avda. Benito Vigo, 92 baixo.
36680 A Estrada. Pontevedra
T.: 986 572 163 / 986 570 030

MUSEO DO POBO 
ESTRADENSE “MANUEL 
REIMÓNDEZ PORTELA”

O museo ocupa o edifi cio do antigo matadoiro municipal e en tres 
espazos diferenciados ofrece ao visitante unha ampla información 
sobre a vida do pobo da Estrada a través de obxectos etnográfi cos, 
históricos e artísticos. Destaca a reprodución dunha aula de escola 
de principios do século XX e a colección de xoguetes tradicionais. O 
nome do museo recorda ao médico humanista que naceu na Estrada 
en 1916.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
20:00 h. Sábado e domingo pechado.

Rúa do Matadoiro, 17.
36680 A Estrada. Pontevedra
T.: 986 572 738
e-mail: museoestrada@aestrada.com
web: www.museo.aestrada.com

CENTRO
ETNOGRÁFICO
DE TERRA DE MONTES

Exposición permanente con máis de 700 pezas sobre a vida cotiá e 
os ofi cios tradicionais na comarca de Terra de Montes. Nunha casa 
antiga restaurada e distribuídos en varias salas móstranse utensilios 
de diferentes ofi cios: canteiro, ferreiro, zoqueiro, carpinteiro…

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Posibilidade de visita fóra de horario reservando 
previamente.
HORARIO: Sábado e domingo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
21:00 h.

Aldea de Arriba. Soutelo de Montes.
36680 Forcarei. Pontevedra
T.: 986 756 191 / 696 513 033
web: www.cetmo.trazantes.com

MUSEO ETNOGRÁFICO 
CASA DO PATRÓN

Museo de etnografía con máis de 3.500 pezas distribuídas en 750 m² 
de exposición. Conta cunha sala de actividades, auditorio, biblioteca, 
dous fornos tradicionais, dous muíños fariñeiros e unha forxa. 
Realízanse obradoiros de actividades para grupos como a fabricación 
de pan e queixo, rutas de sendeirismo, reciclaxe, cestaría…

PREZO: 2 €
PARTICULARIDADES: 1 €: grupos de máis de 25 persoas.
HORARIO: De martes a domingo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 
19:00 h. Luns pechado.

Codeseda, 1. Doade. 36519 Lalín. Pontevedra
T.: 986 629 203 / 635 939 890
e-mail: info@museocasadopatron.com
web: www.museocasadopatron.com
Servizos:    

DEZA
TABEIRÓS

117



MUSEO GALEGO
DA MARIONETA

Este museo é froito dunha colaboración entre o concello de Lalín e 
a compañía “Viravoltatíteres” que xestiona este espazo permanente 
para amosar a súa ampla colección de marionetas e fomentar as 
artes dos títeres, unha referencia ineludible para o visitante amante 
do mundo dos monicreques. Programación estable organizando 
cursos e obradoiros diversos.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Manuel Rivero, 1, 1º. 36500 Lalín. Pontevedra.
T.: 986 784 694 / 645 137 031
e-mail: viravolta@viravolta.es
web: www.viravolta.es

MUSEO MUNICIPAL 
RAMÓN MARÍA
ALLER ULLOA

Museo que honra a fi gura do sacerdote e astrónomo D. Ramón María 
Aller Ulloa, nado en Lalín en 1878, a través dos instrumentos que este 
científi co utilizaba no seu traballo e documentos, fotografías, libros, 
etc. Exhíbese ademais unha colección permanente do pintor Laxeiro, 
natural desta vila, doada polo propio pintor, así como obras doutros 
pintores galegos. Sala de exposicións temporais con exposicións 
mensuais de pintura e escultura. Desde 1993 ten lugar unha Bienal 
Internacional de Arte “Pintor Laxeiro” con artistas de todo o mundo. A 
carón do museo atópase o primeiro observatorio de Galicia.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 14:00 h e de 19:00 a 
21:00 h. Sábado, domingo e festivos pechado.

Ramón María Aller Ulloa, 9.
36500 Lalín. Pontevedra
T.: 986 784 004
e-mail: museo@lalin.org
web: www.lalin.org

  Rodeiro
MUSEO MUNICIPAL 
“MANUEL LAMAZARES” 
DE RODEIRO

Tres salas temáticas: sala principal ou de arqueoloxía con materiais 
procedentes de castros do concello e da escavación dunha 
vila romana; sala de etnografía con obxectos relativos a ofi cios 
(carpinteiro, ferreiro, traballo do liño); e sala de pintura permanente 
do pintor José Luis Vázquez, coñecido coma Vilaseco, que recolle 47 
cadros de temática costumista doados polo pintor.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: De luns a venres: de 09:00 a 13:30 h e de 16:00 a 
19:00 h. Sábado, domingo e festivos pechado.

Rúa A, 28 baixo. 36530 Rodeiro. Pontevedra
T.: 986 790 301
e-mail: cultura@rodeiro.org
web: www.rodeiro.org

  Vila de Cruces

CASA MUSEO
“A SOLAINA” DE PILOÑO

Vella casa grande restaurada grazas á iniciativa do pintor Paco Lareo 
e doutros artistas, onde se pode admirar unha importante colección 
de obras de creadores da comarca do Deza, entre os que se atopan 
Laxeiro, Colmeiro, Sucasas… e doutros afamados artistas europeos 
e americanos. Realízanse periodicamente actividades de refl exión e 
divulgación nas que o anfi trión abre as portas deste centro artístico a 
artistas que veñen de numerosos países.

PREZO: Entrada gratuíta.
PARTICULARIDADES: Necesario concertar visita previamente.
HORARIO: Consultar horarios.

Rúa Paxariñas, 27. Piloño.
36586 Vila de Cruces. Pontevedra
T.: 986 586 006 / 619 891 743
e-mail: info@asolaina.org
web: www.asolaina.org
Servizos:  

FUNDACIÓN
NEIRA VILAS

Fundación sita na parroquia de Gres onde naceu o escritor Xosé Neira 
Vilas e onde reside actualmente. A Fundación está composta por un 
Centro Cultural, Biblioteca, A Casa do Romano, Museo Etnográfi co 
e Salón de Actos. A parte etnográfi ca contén preto de 300 pezas 
ordenadas por temas: fogar, apicultura, proceso do viño, carpintaría, 
escola, cultivos, etc.

PREZO: Entrada gratuíta.
HORARIO: VERÁN. De luns a venres: de 18:00 a 20:00 h • INVERNO. 
De luns a venres de 17:00 a 19:00 h • TODO O ANO. Sábado e 
domingo pechado • Segunda quincena de AGOSTO. Pechado.
Os horarios de Inverno e Verán correspóndense co cambio de hora.

Gres. 36587 Vila de Cruces. Pontevedra
T.: 986 589 026
e-mail: contacto@fundacionxoseneiravilas.com
web: www.fundacionxoseneiravilas.com
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UNHA CIDADE
PARA A
CULTURA
NO ALTO DO MONTE GAIÁS, A CIDADE DA 

CULTURA FOI CONCIBIDA COMO UN POLO 

CULTURAL DE GRANDE ENVERGADURA DEDICADO 

AO COÑECEMENTO E Á CREATIVIDADE. O 

COMPLEXO TEN COMO OBXECTIVO CONCILIAR 

PATRIMONIO, COÑECEMENTO, INVESTIGACIÓN, 

CREACIÓN E CONSUMO CULTURAL A NIVEL 

INTERNACIONAL.

O proxecto da Cidade da Cultura iniciouse 

no ano 1999 cun concurso internacional de 

arquitectura. Elixiuse o deseño arquitectónico 

de Eisenman Architects pola súa singularidade 

conceptual, a súa beleza plástica e a súa 

excepcional sintonía con Santiago de Compostela.

O proxecto de Eisenman ofrece unha magnífica 

acrópole cultural que convida aos peregrinos 

ao coñecemento dende un lugar privilexiado, o 

Monte Gaiás, cunhas vistas únicas da cidade e 

da Catedral de Santiago de Compostela. A súa 

singular arquitectura recrea unha nova cima no 

monte, dividida por cortes naturais que evocan 

unha vieira, símbolo internacional do Camiño 

de Santiago e da cidade. No complexo, como 

homenaxe póstumo a John Hejduk, incluíronse as 

Torres Hejduk, deseñadas polo arquitecto en 1992 

e que parecen recordar, dun modo abstracto, as 

torres da catedral.

Os impresionantes edificios da Cidade adáptanse 

aos distintos eventos culturais que teñen lugar 

na Cidade da Cultura de Galicia grazas á súa 

multifuncionalidade. Cada un deles ten, ademais, 

unha función específica relacionada coa cultura. 

Mentres uns están dedicados a preservar a nosa 

cultura actual e as súas orixes -como a Biblioteca, 

o Arquivo de Galicia ou o Museo de Galicia- outros 

están dedicados á innovación, á creatividade 

e ao futuro da nosa cultura, como o Centro de 

Emprendemento Creativo e o Centro de Innovación 

Cultural e de Modernización Tecnolóxica.

Con constantes actividades culturais, como 

concertos e exposicións, e cunha extensa 

programación de actividades, a cultura mantense 

viva na Cidade durante todo o ano, facendo que 

calquera momento sexa adecuado para a súa 

excepcional visita.
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EN PREPARACIÓN
As Pontes de García Rodríguez

 CASA DA ENERXÍA

Carnota
 DOMUS ATLÁNTICA

Mazaricos
 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO DOLMEN DE PARXUBEIRA

Muxía
 CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA DE MUXÍA

Mondoñedo
 COLECCIÓN PRIVADA IRMÁNS SAN CRISTÓBAL

Lugo
 MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO (MIHL)

 PARQUE ARQUEOLÓXICO DO MUNDO ROMANO

Samos
 CASA GRANDE DE LUSÍO MUSEO MATEMÁTICO VÁZQUEZ QUEIPO

 MUSEO ARTE SACRA DO MOSTEIRO DE SAMOS

 MUSEO DAS ARTES CULINARIAS DE GALICIA. MOSTEIRO DE SAMOS

Ribadavia
 MUSEO DO VIÑO

San Amaro
 PARQUE ARQUEOLÓXICO DA CULTURA CASTREXA DE SAN CIBRAO DE LAS

Barbadás
 MUSEO DA MÚSICA DE BARBADÁS

Ourense
 A CASA DA MAXIA

 CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICO TERMAL

 MUSEO DO TRAXE

Porto do Son
 MUSEO DA MEMORIA MARIÑEIRA “MAREA”

Valga
 MUSEO HISTÓRICO DE VALGA

A Guarda
 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DAS FORTALEZAS DO RÍO MIÑO

Baiona
 MUSEO DE LA NAVEGACIÓN

Vila de Cruces
 MUSEO DA MINERÍA DE FONTAO

120






	01-portada
	02-interiorportada
	03-Maqueta_Gal
	04-interiorcontraportada
	05-contraportada

