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OBRADOIROS
Marabillas do Nadal
A nosa intención é transmitir a nenos e nenas as posibilidades que nos 
dan aquelas cousas que pensaramos tirar á varredura, que xa non nos 
serven. Con eses materiais de refugallo imos recrear os personaxes do 
Nadal: os Reis Magos, os camelos, Papá Nöel, a árbore de Nadal… e 
explicar o significado destas festas. 
idades: De 6 a 8 anos
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Prazas: 10
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo.
Coordinación e desenvolvemento: Alexia Prieto Iglesias, departamento 
de Didáctica do MPLugo.
datas: 1ª quenda: 26 e 27 de decembro de 2011
               2ª quenda: 28 e 29 de decembro de 2011

Xoias No teMPo
Percorremos a evolución da ourivería e descubrimos xoias que identifican 
distintas épocas do noso pasado.
idades: De 8 a 10 anos
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Prazas: 12            
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo.
Coordinación e desenvolvemento: María Losada Montenegro e Paula 
Salinas Somoza, departamento de Didáctica do MPLugo.
datas: 4 e 5 de xaneiro de 2012

Xogo de PersoNaXes
Descubrimos  os segredos da vida dos personaxes relacionados co 
Nadal.
idades: De 8 a 11 anos.
Horario: De 11:30 a 13:00 horas.
Prazas: 12
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo.
Coordinación e desenvolvemento:  J. Manuel Mendoza Castiñeira, 
departamento de Didáctica do MPLugo.
datas: 4 de xaneiro de 2012

deseñaNdo No MUseo
Cunha camiseta pódeste disfrazar de anxo, ou, se for preciso, de demo. 
Xogaremos coas cores, coas formas e coas ferramentas. Descubriremos 
algunhas obras pictóricas expostas no Museo relacionadas co Nadal.
idades: De 5 a 7 anos.
Horario: De 11:30 a 13:00 horas.
Prazas: 12
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo.

Coordinación e desenvolvemento: Lucía Dequidt Lagares 
(departamento de Didáctica) e Enrique Alcorta Irastorza (departamento 
de Arqueoloxía)
datas: 2 e 3 de xaneiro de 2012

VísteMe a Modo, qUe teño Présa
A través das coleccións existentes no MPLugo coñeceremos a historia 
da vestimenta así como as funcións, as prendas cos seus accesorios e as 
ferramentas empregadas na súa elaboración. Xogaremos a ser nenos ou 
nenas do paleolítico, pícaros ou pícaras medievais, infantes e meniñas… 
e ata “Coco” Chanel.
idades: De 6 a 8 anos.
Horario: De 11:00 a 14:00 horas.
Prazas: 15
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo.
Coordinación e desenvolvemento: Mª del Rosario Fernández González 
(departamento de Artes Decorativas/Etnografía do MPLugo) e Raquel 
Guerrero Prieto (departamento de Didáctica do MPLugo).
datas: 30 de decembro de 2011.

arte e Parte: o desafío de Voar Coas ProPias ás   
(DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2011)
 Obradoiro de sensibilización para todo tipo de públicos.
Horario:  a partir das 12 h.
Prazas:  sen límite
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo.
Coordinación e desenvolvemento: Adriana Pazos Ottón, psicóloga, 
especialista en Arte-terapia e directora de Aulaideas, e Encarna Lago, 
xerente da Rede Museística.
datas: 17 de decembro de 2011.

obradoiro de fotografía Para Cegos   
(DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2011)
Imparten S, xerente da Rede Museística, unha terapeuta e varios 
fotógrafos lucenses.
inscrición: Departamento de Didáctica do MPLugo. O 3 de xaneiro 
de 2012 ábrese o prazo para inscribirse neste obradoiro. As datas de 
realización fixáranse en función do número de demandantes.

 

Como cada ano coa chegada dos días de Nadal, o Museo Provincial de Lugo quere felicitar as festas a todos aqueles e aquelas que comparten 
connosco a ilusión de coñecer, de conservar e pór en valor o noso patrimonio cultural.

E a mellor felicitación que se nos ocorre é esta,  elaborar e propoñer un programa de obradoiros, actos e actividades o máis atractivo posible para 
lembrarvos que este museo é un servizo público que está sempre a disposición de todos, grandes e pequenos, e tamén das persoas que precisan 
dunha atención especial, polo que non descoidamos conmemorar para sensibilizar e educar en igualdade e en valores tanto o Día Internacional das 
Persoas con Discapacidade como o Día Internacional dos Dereitos Humanos. 

Hai unha ampla oferta de obradoiros para os máis novos, para que aprendan e gocen ao tempo; exposicións con temáticas moi variadas tanto na 
Sala de Exposicións do propio MPLugo como na Sala Pazo de San Marcos (sede da Deputación) e coas que pretendemos satisfacer as máis esixentes 
inquedanzas; visitas guiadas, proxeccións, o nº 28 da revista oral “O pazo das musas”, así como outras suxestións que sempre, todos os días do ano, 
están accesibles gratuitamente nas distintas salas da exposición permanente deste Museo.  

Sempre agradecemos que nos honredes coa vosa visita mais se por algunha razón non vos fose posible achegarvos ao MPLugo nestas datas, velaí vai 
o noso desexo de que todo canto vos pase no ano 2012 que entra sexa en cumprimento das vosas máis prezadas ilusións.

EXPOSICIÓNS
sala de eXPosiCióNs do MUseo ProViNCial
-VÁZQUEZ CEREIJO 1970-2000 (do 10 de novembro de 2011 ao 29 de 
febreiro de 2012) 
-Visitas guiadas gratuítas, todos os sábados de decembro, ás 12:00 horas, 
para grupos compostos por un mínimo de 10 integrantes.
 Imprescindible a concertación previa no Departamento de Didáctica: 
tfno.: 982 24 23 00 / 982 24 21 12.

sala MUltiUsos do MUseo ProViNCial
VI Premio Internacional Fotográfico sobre Discapacidade: Fundación 
ANADE (do 5 ao 18 de decembro de 2011)
Inauguración: luns, 5  de decembro, ás 11:00 horas.

sala MUltiUsos do MUseo ProViNCial
Rede galega de Loita contra a pobreza (EAPN Galicia) (do 19 ao 30 de 
decembro) Inauguración e entrega de premios: luns, 19  de decembro, 
ás 19:00 horas.

sala do Pazo de saN MarCos
-O xardín das ideas. Traballos premiados e seleccionados entre os presentados 
ao concurso (do 22 de novembro ao 22 de decembro de 2011)
-De Marbella a Torremolinos (Imaxes de manicomio). Fotografías de 
José Reigosa (do 28 de decembro de 2011 ao 29 de febreiro de 2012). 
Inauguración. Mércores, 28 de decembro, ás 19:00 horas.

MUseo ProViNCial
asorey  no Museo Provincial de lugo (Do 2 de decembro de 2011 a 
xaneiro de 2012). Inauguración: 2 de decembro, 11:00 horas.
Logo das exposicións dedicadas a Francisco Asorey no Pazo de Torrado, 
en Cambados, e na Fundación Torrente Ballester, en Santiago de 
Compostela, con motivo de cumprírense 50 anos do seu pasamento, e 
acompañando o regreso ao MPLugo da “Ofrenda e San Ramón” e de 
“San Francisco”, gozamos do privilexio de ofrecer aos lucenses e aos que 
nos visiten nestas datas a posibilidade de contemplar por un tempo dúas 
obras emblemáticas do grandísimo escultor galego: “Nai de dor” e “O 
Tesouro”. Poucas ocasións coma esta para gozar destas extraordinarias 
pezas pertencentes a coleccionistas privados.

eXPosiCióNs itiNeraNtes (xestionadas polo MPl)
- A Muralla no Museo / The wall-A Muralla (Peter Schneider)
Itinerancia:
Museo do Pobo galego (do 9 de novembro ao 10 de decembro de 2011).

OUTRAS PROPOSTAS

día internacional dos dereitos Humanos: 50º aniversario de 
amnistía internacional
Venres, 9 de decembro, ás 19:00 h., Sala Multiusos do MPLugo
Proxección comentada da montaxe audiovisual que recolle o traballo 
da fotógrafa sofía Moro e da xornalista lola Huete para a publicación 
da reportaxe publicada en El País Semanal o mes de maio pasado: El 
azote de los gobiernos.
Intervén Carlos fernández, voceiro do Grupo de Lugo de Amnistía 
Internacional

Proxección sobre discapacidade   
(DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2011)
Sábado, 10, e domingo, 11 de decembro IV Festival Internacional de cine 
sobre a discapacidade, Fundación Anade. As películas e curtametraxes a 
proxectar levan por título: Som Taujá, Pianola, Flores de papel e 7 días.

revista oral: O pazo das musas, nº 28
Xoves, 29 de decembro de 2011, ás 20.00 h. na sala Pazo de San Marcos 
(sede da Deputación de Lugo)
Interveñen: o trícole (grupo de música tradicional de Sober), luis Valle 
(poesía), José reigosa (fotografía), fernando arribas (cruceiros), 
presentamos o proxecto Expo Munníacos Tour, unha  proposta dun 
grupo de alumnos de Deseño Gráfico da Escola de Arte Ramón Falcón. E 
aínda descubriremos algún segredo do museo, e outras sorpresas.
Entrada de balde. Para todas os públicos.

teatro inclusivo   
(DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2011)
19 de xaneiro, ás 19:30 horas. Representacións da obra “O médico a paos” 
polo grupo de teatro Pinchacarneiro. 

INICIATIVAS SOLIDARIAS
Xoguetes solidarios
En colaboración coa Cruz Vermella e con outras organización recollemos 
xoguetes nos museos da Rede para facérllerlos chegar a queles nenos e 
nenas que máis os necesitan.

Contra a fame en áfrica
Súmate á campaña de ideas que ten por obexctivo recadar 90 millóns 
de euros en 90 días para destinalos integramente a proxectos para 
combater a urxencia do corno de África, e que executaránr ONGs de 
recoñecida traxectoria e reputación.Máis información: 
http://es.ideas4all.com/static/es/90mn90d.html /  
http://www.90mn90d.com

NOTA IMPORTANTE
O prazo de inscrición para as actividades que o requiran considérase aberto 
a partir do anuncio desta convocatoria nos medios de comunicación 
habituais e na web da Rede Museística e ata que se cubran as prazas 
previstas por rigorosa orde de inscrición. Matrícula gratuíta.

Horarios de visita

Museo Provincial de lugo 
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).
Nota: Estes horarios rexen tamén para a Sala de Exposicións do MPlugo e para 
a Sala de Exposicións do Pazo de San Marcos (sede da Deputación Provincial)

entrada gratuíta

Museo Provincial de Lugo
Praza da Soidade s/n. 
27001 Lugo
 982242112 / Fax 982240240 / 
info@museolugo.org
www.museolugo.org


