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PAZO DE TOR
Monforte de Lemos



Campamento terra de tor na ribeira SaCra
“Unha lección perenne de historia e arte atópase no concello de Monforte, 
e máis significadamente na parroquia de Tor” onde os nobres fidalgos 
levantaron o seu pazo para a defensa das súas terras e a influencia que 
nelas exercían. A súas terras bañadas polo río Cabe e o Sil formando un 
canón para protexer o seu contorno.

obradoiroS
Os días 28 de decembro de 2011 e 3 de xaneiro de 2012, de 11 a 14 horas e 
de 16 a 18 horas, quedamos no Museo Pazo de Tor.
Realizaremos varios obradoiros  deseñados, pensados e recomendados 
para todas as idades (nenos e nenas, pais e nais, avós e avoas…, todos 
xuntos como na vida): obradoiros onde reviviremos a paixón da dona do 
pazo, dona Paz Taboada de Zúñiga, polo vestiario e as coleccións artísticas 
de abanos, zapatos. Ademais, aprenderemos códigos QR, deseño de 
web, vídeo-arte, programas de radio, memoria do pan….

iniCiatiVaS SoLidariaS
Xoguetes solidarios
En colaboración coa Cruz Vermella e con outras organizacións recollemos 
xoguetes nos museos da Rede para facérllerlos chegar a aqueles nenos e 
nenas que máis os necesitan.

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

oUtraS propoStaS
Obradoiro de Fotografía para cegos 
(DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2011)
Imparten Encarna Lago, xerente da Rede Museística, unha terapeuta e 
varios fotógrafos lucenses.
Inscrición: O 3 de xaneiro de 2012 ábrese o prazo para inscribirse neste 
obradoiro. As datas de realización fixáranse en función do número de 
demandantes.

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

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 Pazo de Tor
De martes a domingo, visitas guiadas ás 11, 12:30, 16:30 e 18 h. 
Luns pechado. 
O pazo permanecerá pechado os días: 
1 de xaneiro (Aninovo), Martes de Entroido, 
22 de maio (Sta. Rita), e 24, 25 e 31 de decembro.  
 
Entrada gratuíta 

Pazo de Tor 
San Xoán de Tor 
27591 Monforte de Lemos (Lugo) 
Tfno.: 982 165 534
pazodetor@museolugo.org
www.museolugo.org 

CAMPAMENTOS DE NADAL 2011-2012

“Nadal nos museos nun mundo cambiante. Novos retos , novas inspiracións..” 
(Lema do ICOM para o ano 2012)

Para o ano 2012 o lema escollido polo ICOM para celebrar o Día Internacional dos Museos será “Museos nun mundo cambiante. Novos retos, novas 
inspiracións”. 
Hoxe en día, o mundo cambia efectivamente máis rapidamente que nunca e as novas tecnoloxías ofrécennos novas ideas e posibilidades.  Dende a 
Rede Museística queremos despedir o ano e  iniciar o novo lembrando que levamos tempo traballando inspirados por ese lema, conectándonos á 
comunidade  mediante os oficios, as novas tecnoloxías e, en conclusión, intentando intercambiar o pasado co futuro. 

Ronsel de futuro
 Un Nadal con moitos cambios que pretende, seguindo o lema do ICOM, que o novo ano  permita aos  visitantes interrogarse en canto ao papel dos 
museos nunha nova sociedade donde constantemente nacen novos medios de comunicación, e descubrir ou redescubrir como os museos da Rede se 
interesan polo futuro en termos de desenvolvemento sostible.

Todas as actividades incluídas neste programa potencian novas capacidades cognitivas:
-Aprender a coñecer
-Aprender a ser
-Aprender a vivir xuntos
-Aprender a facer

E sobre todo: EMOCIÓN, a importancia da emoción e o asombro na arte de medrar
E unha morea de actividades: Peza sorpresa de Nadal na Rede, Visitas guiadas gratuítas, 
Itinerario femenino no Nadal…
Videoproxecións durante todo o Nadal sobre o APALPADOR.




