
Entrada gratuíta 
Horarios de visita 
Luns a venres: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20:30 h. 
Sábados: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20 h. 
Domingos e festivos: 11 a 14 h. 
Pechado os días: 24, 25 e 31 de decembro, 
1 de xaneiro (Aninovo) e 6 de xaneiro (Reis). 
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DÍa inTernacional Dos Museos 2011 
noiTe Dos Museos 2011

Museo e MeMoria

Museo Provincial de Lugo
[REDE MUSEÍSTICA DA DEPUTACIÓN DE LUGO]

Neste mes de maio, o sábado, 14, celebramos a Noite dos Museos , o martes, 17, o Días das Letras 
Galegas, e o 18, mércores, de 2011 conmemoramos, o Día Internacional dos Museos en todos os 
museos xestionados pola Rede Museística que depende da Área de Cultura da Deputación de Lugo. 

O Comité Consultivo do ICOM,  Consello Internacional de Museos, asociado á UNESCO,  propón 
desde 1977 cada ano un tema que os museos poden utilizar para valorizar a súa posición no seo da 
sociedade, escollendo para este  2011 o lema Museo e Memoria. 

Cos obxectos que conservan, os museos recadan historias e transmiten a memoria das comunidades 
nas cales vivimos. Estes obxectos son expresións do noso patrimonio natural e cultural. Moitos deles 
son fráxiles ou, ás veces, atópanse en situación de perigo, e necesitan ser conservados con moito 
coidado. O Día Internacional dos Museos dará a oportunidade aos seus visitantes de descubrir e 
redescubrir a súa memoria individual e colectiva. 

Baixo o mesmo lema do Día Internacional dos Museos os museos europeos teñen na noite do día 14 
de maio a Noite dos Museos, unha celebración que este ano patrocina por primeira vez o ICOM, 
e que propón prestar atención a temas como o coidado e acceso ás coleccións e documentos, 
á historia dos museo, á memoria esquecida e á relación entre a memoria, a comunidade e a 
identidade, incluíndo a identidade familiar. A actividade central deste celebración é o programa 
multimedia “A Piece of the Story” (Un pedazo de historia) para compartir unha historia fascinante ou 
extraordinaria sobre unha obra concreta de calquera museo.

En cada un dos museos da Rede Museística pretendemos, coas propostas que lle facemos para 
conmemorar estas datas, animalos a achegarse ao máis próximo, a que o sinta como seu, que tire 
proveito das actividades e, ao tempo, que  percibe que a súa memoria, a persoal e a colectiva, a 
cultural, a artística e a histórica, non deixarían pegada se non existisemos os museos. 

Convidámolo e agardámolo; estes museos son de todos e, ao tempo, de cada un de nós. Síntao, 
percíbao, lémbreo sempre; este museo é seu.

ProGraMa
14 de maio de 2011: Noite dos Museos
11:00 h.
Visita guiada ás dependencias do antigo 
convento de San Francisco (igrexa, claustro, 
cociña e refectorio). Coordinación: 
Departamento de Didáctica

19:00 h.
Teatro: Querencia, a cargo de O Bordelo.

21:00 h. 
Contos na lareira, por Celso Fernández 
Sanmartín. Na cociña conventual.

22:00 h.
Visita guiada iluminada polo exterior do edificio 
do Museo Provincial, a cargo de Lucia Dequidt 
e Enrique Alcorta

22:30 h.
Imaxes de antonte, de onte e de sempre do 
convento de San Francisco: proxección no 
claustro conventual, a cargo de Germán 
Limeres.

Martes, 17 de maio de 2011: 
Día das Letras Galegas
Para conmemorar o Día das Letras Galegas, 
dedicado este ano a Lois Pereiro, os visitantes  
que o desexen recibirán de agasallo un libro 
escollido entre os fondos editados polo Servizo 
de Publicacións da Deputación de Lugo.

Mércores, 18 de maio de 2011: 
Día Internacional dos Museos 
“Museo e memoria”
Horario de apertura ininterrumpido desde as 
10:30 ás 20:30 horas.

Agasallos para os visitantes
-Colección de 6 marcapáxinas conmemorativos 
do 80º aniversario da Declaración BIC do 
convento de San Francisco.
-A arte que se pisa. Jesús Amor Vázquez, artífice 
do pavimento do claustro de San Francisco. DVD 
coproducido pola Fundación TIC e o MPLugo.

12:30 h.
Fotos con memoria: Exposición dixital con imaxes 
realizadas en dependencias do edificio conventual 
con motivo de visitas ou actos privados. 

12:45 h.
Visita ao almacén da Sección de Etnografía 
e Artes Decorativas. Visitamos en grupos 
reducidos o novo almacén desta sección, para 
ver como se gardan os obxetos nas condicións 
máis axeitadas: abanos, xoguetes, reloxos...

OS OBXECTOS DA MEMORIA /A MEMORIA 
DOS OBXECTOS
Ás 13:00 e ás 18:00 h. 
Os museos soen conservan obxectos que foron 
usados na vida cotiá doutras épocas e que nos 
permiten saber cómo se vivía no pasado.
Propoñemos aos visitantes que escollan algún 
obxecto actual, de uso normal regular na súa 
vida, e que se acheguen ao MPLugo para buscar 
entre os obxectos expostos aqueles doutras 
épocas que cumpriron a mesma función. A 
modo de suxestión recomendamos útiles como 
colares, pendentes, aneis, abanos, libros, 
reloxos, linternas ou chisqueiros.
Coordinación: Departamento de Didáctica

20:30 h.
Concerto no claustro conventual. Cancións 
relixiosas a cargo do Coro Fingoi. 

Tamén pode aproveitar para visitar ás 
exposicións:
Documentos con memoria (do 2 de maio ao 5 
de xuño de 2011) Refectorio do MPLugo. 
Mostra bibliográfica, fotográfica e documental 
sobre o convento de San Francisco cos fondos 
existentes na Biblioteca do MPL. Coordinación: 
Mercedes Salvador

-Converxencias (Do 28 de abril ao 28 de maio) 
Sala de Exposicións do Pazo de San Marcos 
(sede da Deputación de Lugo). 
Unha selección de obras e proxectos realizados 
nos últimos anos polos alumnos da Escola de 
Arte “Ramón Falcón” de Lugo. 

-MONICA ALONSO Obras (1993-2011). Mostra 
retrospectiva na Sala de Exposicións do 
MPLugo.


