CONCELLOS

TITULARIDADE

DIRECCIÓN
C.I.
MUSEO

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

1_A Baña
2_A Capela
Cesión ao
concello polo
Arzobispado por
20/25 anos

4_A Laracha
Cofradía de
pescadores de
Caión

5_A Pobra do
Caramiñal
Municipal

De xoves a domingo:
11:00 – 14:00 h
http://www.alaracha.gal/turismo
Venres e sábados:
10:00 – 14:00 h
15:30 – 18:30 h
C. I. onde se da a descubrir a historia e evolución dos muíños da auga que están esparcidos pola Costa da Morte: muíños de canle, de cubo, de tina e de buxa.
INVERNO
Domingos:
17:00 – 19:30 h
http://www.arquivodapesca.org
Arquivo-Museo da Pesca de Praza Vila Fano, s/n
981 604 005
VERÁN
Caión
15145 Caión
Sábados:
12:00 – 14:00 h
Domingos:
19:00 – 21:00 h
PECHADO: 10/01-25/02
Arquivo-museo de exposición permanente que percorre a historia da vila a través da actividade pesqueira con documentos, imaxes, obxetos e paneis explicativos. Así
se da a coñecer o pobo de Caión dende os antigos baleeiros ata a época dourada da pesca no s. XX.
OUTUBRO-MAIO
De martes a venres:
11:00 – 13:00 h
17:00 - 19:00 h
Sábados:
10:00 – 13:00 h
Museo Valle-Inclán
Torre Bermúdez, s/n
981 831 662 museo.valleinclan@apobra.gal
17:00 – 19:00 h
http://www.apobra.gal
Pza Cantón da Leña
director.museo@apobra.gal
FESTIVOS: pechado
facebook: Turismo A Pobra do
15940 A Pobra do C.
XUÑO-SETEMBRO
Caramiñal
De martes a venres:
PROX/ O MUSEO CONTARÁ
11:00 – 13:00 h
CON WEB PROPIA
18:00 – 20:00 h
Sábados:
10:00 – 13:00 h
18:00 – 20:00 h
FESTIVOS: pechado
Museo de gran valor pola súa ubicación na renacentista Torre de Bérmudez, monumento Histórico-Artístico Nacional de 1976. Como centro cultural promociona o
legado valleincraniano mediante manuscritos orixinais, reproduccións de documentos, obxetos de belas artes. Neste Museo ten lugar exposicións, ciclos de
conferencias, actos de presentacións, de publicacións, etc.
C.I. dos muíños da auga da O Igrexario
Costa da Morte
15145 Golmar

981 612 710
981 605 001

CONCELLOS

6_Abegondo

TITULARIDADE

Municipal

DIRECCIÓN
C.I.
MUSEO

11_Arzúa

12_As Pontes
de Gª Rodríguez

HORARIO

WEB
RR.SS.

NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS
C.I. Muíño Vello

OSCILA SEGUNDO A
PROGR. DE ACTIVIDA
De luns a venres:
981 508 142 aga@queixoemel.org
10:00 – 14:00 h
http://www.queixoemel.org
AGA (Asociación Centro de Divulgación do R/ Basilio Carril, s/n
Queixo e do Mel
15810 Arzúa
16:00 – 18:00 h
Galega de
FÓRA DE HORARIO
Apicultura) e
Preaviso visitas grupais
ÉRICA MEL
(Cooperativa)
Este Centro de Interpretación ten por obxetivo a divulgación do mel e os queixos mediante a exposición de fotografías e visitas guiadas (escasas) de cómo se elabora
o mel.
Carretera
de 981 102 249
De luns a venres:
Casa do Mel
Pontedeume
ás 661 003 616 casadomel@vodafone.es
Preaviso
http://www.casadomel.es
Asociación
Pontes, 5
Sábados e domingos:
Casa do Mel
15325 As Pontes
16:00 – 21:00 h
Centro de divulgación apícola (promoción do mel e productos apícolas) e museo de exposición de pezas etnográficas. Centro de formación de apicultores.
Fundación
pública sen
ánimo de lucro
con interese
galego
Municipal

13_As Somozas
14_Bergondo

EMAIL

De luns a venres:
De mañá e tarde
segundo as diversas
actividades:
talleres,
xornadas,
charlas,
visitas
de
colexios, http://www.abegondo.es
Aula
da
Natureza
de Vilar, 86
981 647 996 aula.natureza@abegondo.es
asociacións
Abegondo
Parroq. de Crendes
Sábados:
10:30 – 14:00 h
Domingos:
Previa solicitude:
rutas de sendeirismo
polas mañás
ÚLT. FIN DE SEMANA
DE MES: pechado
Exposición permanente dos valores naturais a protexer do encoro Abegondo-Cecebre. Este encoro está incluido na Rede Natura 2000 da Unión Europea. Esta aula
da Natureza de Abegondo contén vídeos e libros de consulta e lectura que tratan de medio ambiente.

7_Ames
8_Aranga
9_Ares
10_Arteixo

TELÉFONO
MÓVIL

Trav. de Arteixo, 309
15142 Arteixo

Museo etnográfico Monte Av. Mt. Caxado, s/n
Caxado
15320 As Pontes

981 647 146

educacion@arteixo.org

670 509 697

VISITAS CON
PREAVISO

Museo etnográfico que contén arredor de 4000 pezas relacionadas coa labranza e oficios artesanais en varias seccións: xogos, cociña, carpinteiros, cesteiros,
canteiros, serachíns, zoqueiros, zapateiros, vestimenta, etc.
Ecoescola As Campeiras
R/ Covelos, s/n
981 453 116 info@aulareciclaxe.es
VISITAS CON
http://www.auladareciclaxe.es
15320 As Pontes
PREAVISO
Centro de Interpretación con temática ambiental onde está presente unha exposición permanente e onde tamén se realizan actividades de tipo educativo e de
concienciación ambiental.
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

CONCELLOS

TITULARIDADE

Municipal

15_Betanzos

Fundación
privada de
interese galego

DIRECCIÓN
C.I.
MUSEO

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

INVERNO
De luns a venres:
10:00 – 13:00 h
Museo das Mariñas
R/ Emilio Romay, s/n 981 773 693 museomarinas@gmail.com
16:00 – 20:00 h
http://www.betanzos.net
(C. Cult S. Domigos)
SUSCEPTIBLE DE CAMBIO EN Sábados:
15300 Betanzos
BREVE
10:30 – 13:00 h
VERÁN (1/06-30/09)
De luns a venres:
10:00 – 14:00 h
10:30 – 13:00 h
Museo etnográfico e arqueolóxico con varias salas cuxo contido recrea a época medieval de Betanzos: alatres medievais, colección de abanicos e bordados da
fundación Jiménez-Cossío de procedencia salamantina, inglesa e outras partes, traxes, antigas escolas dos fundadores Hermanos García Naveira, Rafael Seoane.
INVERNO
De martes a sábado:
CIEC (Centro Internac da R/ do Castro, 2
981 772 964 ciec@fundacionciec.com
10:00 – 14:00 h
http://www.fundacionciec.com
Estampa Contemporánea)
15300 Betanzos
16:00 – 20:00 h
VERÁN (XUÑO-AGOS)
De martes a sábado:
10:00 – 14:00 h
17:00 – 21:00 h
Centro Museo Vivo da Estampa Contemporánea. Fórmase aos estudantes en plástica e promociónase e divúlgase as artes plásticas en xeral así como a arte gráfica.

16_Boimorto

17_Boiro

18_Boqueixon

19_Brión
20_Cabana de
Bergantiños
21_Cabanas

Municipal

Cesión ao
concello polo
Arzobispado

INVERNO
Xoves e venres:
10:00 – 14:00 h
16:00 – 19:00 h
Sáb, dom e festivos:
11:00 – 14:00 h
Museo Centro Arqueolóxico Lugar de Neixón, s/n 981 843 810 Info@centroarqueolóxicobarbanza.
17:00 – 20:00 h
http://centroarqueoloxicodobarb
do Barbanza
15991 Cespón
647 922 210 org
VERÁN
anza.org
Xoves e venres:
10:00 – 14:00 h
17:00 – 20:00 h
Sáb, dom e festivos:
11:00 – 14:00 h
17:00 – 20:00 h
Dúas salas con distinta temática: na 1ª con restos arqueolóxicos da Comarca do Barbanza: túmulos, mámoas, dólmenes, petroglifos, etc e na 2ª exposición de restos
orixinais aparecidos na zona arqueolóxica dos Castros de Neixón
De luns a venres:
C.I. do Pico Sacro
Cachosende
981 513 061 boqueixonturismo@gmail.com
08:00 – 15:00 h
http://www.boqueixon.com
Lestedo
FÓRA DE HORARIO
Preaviso visitas grupais
Centro de Interpretación que recolle toda a información e documentación disponible sobre O Pico Sacro: orixe, formación, lendas, xeoloxía, etc
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

CONCELLOS

TITULARIDADE

Municipal

22_Camariñas

Municipal

23_Cambre
Municipal

24_Carballo

25_Cariño
26_Carnota

Municipal

DIRECCIÓN
C.I.
MUSEO

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

De mércores a sábado:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 19:00 h
Domingos:
http://www.mecam.net
Museo do Encaixe
Praza de Insuela, 57 981 736 340 museodoencaixe@camarinas.net
11:00 – 14:00
15123 Camariñas
SEMANA SANTA
De martes a domingo:
11:00 – 14:00 h
17:00 – 19:00 h
HOR SUX PROG F0216
Museo que contén unha importante colección do encaixe de tempos antigos co obxetivo de poñer en valor o patrimonio etnográfico desta arte e ao mesmo tempo
innovar o encaixe actual.
De martes a xoves:
Museo Man
R/ do Muelle, 9
mandecamelle@gmail.com
09:00 a 15:00 h
http://www.mandecamelle.com
981 710 224
15121 Camariñas
Sábados e domingos:
606 388 797 museodoman@camarinas.net
divulgación.museoman@gmail.co
11:00 – 14:00 h
m
17:00 – 19:00 h
HOR SUX PROG F0216
O Museo Man alberga a obra que Manfred Gnädinger deixou como legado da súa última etapa de vida en Camelle (1978-2002), unha exposición permanente para a
divulgación do seu legado que recolle dende autoretratos ao máis destacable: as libretas do visitantes que conteñen a visión por parte dos mesmos do entorno como
de Manfred sen esquecer os útiles de traballo, as crebas de plástico, os debuxos,…
De martes a venres:
Museo Xacemento Romano Praza do Mosteiro, 1 981 656 217 museo@cambre.org
11:00 – 14:00 h
http://www.cambre.es
de Cambre
15660 Cambre
17:00 – 20:00 h
Sábados e domingos:
11:00 – 14:00 h
Museo de exposición permanente que amosa unha recreación dos baños romanos que apareceron en Cambre ao arredor do s. III d. C.. A maiores este museo ten
unha colección de restos relacionados cos baños: pinturas, louzas, tecelas, tellado, etc nas distintas vitrinas do museo.
De luns a venres:
Fundación Wenceslao Fdez Villa
Florentina, 981 676 052 fundawenceslaoff@gmail.com
12:00 – 14:00 h
http://www.fundacionwenceslao
Flórez
Apeadeiro, 14
620 068 491
Sáb, dom e festivos:
ff.com
15650 Cecebre
12:00 – 14:00 h
17:00 – 20:00 h
Esta Fundación sen ánimo de lucro ten como obxetivo revalorizar a obra do escritor-xornalista Wenceslao Fernández Flórez e para iso lévanse a cabo actividades e
congresos e o espazo tamén está destinado para persoal investigador.
De martes a venres:
11.00 – 14.00 h
http://www.turismocarballo.org
Museo de Bergantiños
R/ Martín Herrera, 8
981 702 077 museo@carballo.gal
16.30 – 19.30 h
15100 Carballo
Sáb e dom de feira
(2º, 4º e 5º de mes)
11.00 – 14.00 h
Exposición permanente nun dos edificios históricos de vila que data de 1855 (antiga cárcere) cuxos contidos: xeoloxía, paisaxe, etnografía, tradicións, persoeiros,
agricultura, etc. son derivacións da comarca de Bergantiños.
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

CONCELLOS

TITULARIDADE

27_Carral

Municipal

28_Cedeira

Municipal

29_Cee

Municipal

Municipal
30_Cerceda

Municipal

Municipal

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

De luns a venres:
10:00 – 14:00 h
Colección visitable Castro R/ de Paleo, 17
981 672 580 cultura@carral.es
16:00 – 20:00 h
http://www.carral.es
das Travesas
(Casa da Cultura)
Sábados:
15175 Carral
10:00 – 13:00 h
FEST XUÑO-SETEMB:
Abertos pola mañán
Sala onde están expostas as principais pezas extraídas das excavacións Castro das Travesas: cerámica, moedas, etc, destacando un anel de ouro que simboliza a
relación do castro coas Illas Británicas.
XULLO-AGOSTO
(oscila
entre http://www.cedeira.gal
Castelo da Concepción
Muelle Cedeira, s/n
981 482 187 mar.lopez@cedeira.es
tempadas)
De martes a domingo:
12:00 – 14:00 h
18:00 – 20:00 h
C. I. do mesmo Castelo da Concepción xa que este Castelo serveu no seu día de defensa do pobo de Cedeira e alrededores. Intreprétase a antiga cociña, as pezas
da época, a vestimenta entre outros enseres así como os cañóns e o polvorín.
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS
De luns a venres:
http://www.cerceda.org/gl/vecin
Ecomuseo
R/ Vila Deportiva 639 402 034 museos@cerceda.es
08:30 – 15:00 h
anza/cultura/6276-espazosGlez Laxe, 21-23
981 685 001
TARDES DE L-V E para-a-cultura
15185 Cerceda
MAÑÁNS DOS SÁB:
https://www.facebook.com/Con
Previa solicitude
celloCerceda2015
Museo que mostra a súa riqueza paisaxística, medioambiental, industrial, histórica e humana do concello: fermosas paisaxes, tradicións populares, instalación
enerxéticas e o seu emblemático centro de ocio acuático, o Aquapark.
Parcela X. Botánico
museos@cerceda.es
De luns a venres:
http://www.cerceda.org/gl/vecin
(Esquina Av.
do
08:30 – 15:00 h
anza/cultura/6276-espazosAula da Natureza
traballo con R/ da
TARDES DE L-V E para-a-cultura
Innovación)
MAÑÁNS DOS SÁB:
https://www.facebook.com/Con
Pol. Ind. do Avecedo
Previa solicitude
celloCerceda2015
15185 Cerceda
A Aula da Natureza é un xardín botánico cun paseo e descanso que invita a formación, información e reflexión sobre a biodiversidade local: colección de árbores
xunto a unha lagoa onde disfrutan cisnes e patos nunha braña natural. Aquí nesta contorna impártense actividades de educación ambiental formado por un conxunto
de paneis, dioramas, ordenadores e figuras modeladas que recrean a biodiversidade.
De luns a venres:
http://www.cerceda.org/gl/vecin
Museo da Minaría
Picota, 14
museos@cerceda.es
08:30 – 15:00 h
anza/cultura/6276-espazos15188 Meirama
TARDES DE L-V E para-a-cultura
MAÑÁNS DOS SÁB:
https://www.facebook.com/Con
Previa solicitude
celloCerceda2015
Museo onde se amosa a pegada paisaxística e socioeconómica da Mina de Meirana en Cerceda con explicación da orixe do carbón e as súas repercusións sociais,
económicas e laborais e explicación dos traballos na Mina de Meirama e a recuperación ambiental do territorio afectado.
De luns a venres:
http://www.cerceda.org/gl/vecin
Museo do Moucho
Av de Galicia, 37
museos@cerceda.es
08:30 – 15:00 h
anza/cultura/6276-espazos(Edif Serv Múltiples)
TARDES DE L-V E para-a-cultura
15185 Cerceda
MAÑÁNS DOS SÁB:
https://www.facebook.com/Con
Previa solicitude
celloCerceda2015
Museo interactivo do ano 1994 que foi aberto en homenaxe a unha ave (o moucho) como sinal de Cerceda. Consta dunha colección de máis de 5000 pezas:
esculturas, cadros de artistas galegos, libros, artigos de ourivería en presencia dunha grande vidreira policromada, obra de Don Xosé Espona.

CONCELLOS

TITULARIDADE

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

31_Cerdido
32_Oza-Cesuras
33_Coirós
34_Corcubión

Privada

35_Coristanco
36_Culleredo

37_Curtis

Deputación da
Coruña

Museo Marítimo Seno de
Corcubión

ACTUALMENTE PECHADO
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

De martes a venres:
10:00 – 13:00 h
http:// teixeiro.riomandeo.com/
16:00 – 19:00 h
Sábados e domingos:
10:00 – 13:00 h
FESTIVOS: pechado
C. I. de catro módulos, dous deles teñen función de Museo cunha temática permanente basada no legado dos antepasados na conca do río Mandeo, e nos dous
restantes módulos están o auditorio para actos, o laboratorio con función de aula e o albergue gratuito de 22 prazas destinado para grupos que cumpran os requisitos.
C. I. e Formación dos Acceso ao Paseo
valores Etnográficos do Fluvial
Mandeo
(Centro 15310 Teixeiro
Etnográfico de Teixeiro)

981 789 589

centroetnografico.teixeiro@yahoo.
es

38_Dodro
VERÁN
De martes a sábado:
http://www.dumbria.com
10.30 – 13.30 h
16:00 – 19.00 h
Domingos:
11:00 – 14:00 h
Este C. I. presenta por medio de rutas información sobre a xeoloxía, flora e etnografía de Dumbría con soportes paneis informativos e iluminados, pantallas, vinilos e
dispón a maiores dunha maqueta do Monte Pindo. Os contidos son heteroxéneos: dende o análisis do Monte Pindo baixo o punto de vista etnográfico, históricomitolóxico, a súa flora e fauna e as catro rutas de acceso. Cabe citar as lendas e os ritos ancestrais.
INVERNO
http://museodohumor.fene.gal
De luns a venres:
https://www.facebook.com/mus
museodohumor@fenecidadan.gal
10:00 – 13:00 h
eodohumorfene/
Museo do humor de Fene
Avda. Conces, 20-22 981 342 400 museodohumor@gmail.com
16:00 – 21:00 h
https://twitter.com/museodohum
15500 Fene
981 341 451
Sábados:
or
10:00 – 13:00 h
https://www.instagram.com/mus
FESTIVOS: pechado
eodohumorfene/
VERÁN,
NADAL, https://www.youtube.com/chann
ENTROIDO, S. SANTA el/UCrOWjTZ1Qsy7TTYX8sla4
De luns a venres:
bg
10:00 – 14:15 h
Museo de humor gráfico de autores galegos e autores de toda España. Este museo do humor conta cun espazo adicado á caritatura, ao humor negro e a banda
deseñada.
C. I. de Rutas (CIR) Monte Estrada AC-550
Pindo e Fervenza do Ézaro Cee-Muros, s/n
15297 Ézaro
39_Dumbría

Municipal

40_Fene

Municipal

662 346 927

turismodumbria@gmail.com

CONCELLOS

42_Fisterra

TITULARIDADE

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

INVERNO (01/01-31/03)
Venres:
16:00 – 18:00 h
Sábado:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 18:00 h
info@concellofisterra.com
Domin:
http://www.concellofisterra.com
11:00 – 14:00 h
Museo da Pesca
R/ Alf. Saralegui, 5
981 740 001
PRIMAV.(01/01 – 31/03)
Concesión ao
15155 Fisterra
VARIABLE
OUTONO (01/10-31/12)
concello por 5
EN MARZO
De martes a sábado:
anos por parte da
11:00 – 14:00 h
Cofradía de
16:00 – 18:00 h
Pescadores
Domingos:
11:00 – 14:00 h
VERÁN (01/06 – 30/09)
De luns a domingo:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 20:00 h
Este Museo da Pesca contén 13 paneis de exposición con contidos do mar. Ademáis están expostos obxetos do mar, fruto de naufraxios, tales como diferentes tipos
de redes, o xeito, as nasas, etc. Tamén tres maquetas reacionadas coa temática do mar, e diversas mandíbulas de animais mariños entre outros enseres.

43_Frades
44_Irixoa
45_Laxe

46_Lousame

CONCELLOS

Municipal

TITULARIDADE

Museo das Minas de San San Finx, s/n
981 820 494 alcaldiaconcellodelousame@gmail. VISITAS
http://www.concellodelousame.
Finx
15214 Lousame
com
PROGRAMADAS
com/web/
Museo que está composto de dous edificios próximos. O 1º alberga máquinas de antaño e unha maqueta do interior da mina entre outras mostras de minerais,
ferramentas restauradas, etc. Este primeiro edificio está destinado a ser recepción de visitantes ao cales se lles conta a historia da mina cunha presentación con
imaxes. O 2º edificio contén os comprensores (máquinas con máis de 100 anos de antigüedade) e un holograma dende onde se proxectan testimonios dos
traballadores da mina.

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

Deputación da
Coruña pero o
xestiona o
concello
47_Malpica de
Bergantiños

Cofradía de
pescadores de
Malpica

Municipal

XAN, FEB, MARZ, OUT
De martes a sábado:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 18:00 h
ABRIL
De martes a sábado:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 19:00 h
Domingo:
http://www.concellomalpica.com
ecomuseo.fornodoforte@malpicad
10:00 – 12:00 h
/oleria
ebergantiños.es
SEMANA SANTA
De luns a sábado:
Ecomuseo Forno do Forte
Forno Novo, s/n
981 711 520
10:00 – 14:00 h
15111 Buño
16:00 – 20:00 h
Domingo:
10:00 – 14:00 h
MAIO – SETEMBRO
De martes a sábado:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 19:00 h
Domingo:
10:00 – 14:00 h
NOVEM-DECEMBRO
De martes a sábado:
11:00 – 14:00 h
16:00 – 18:00 h
Vacacións alteradas
Centro de Interpretación da vida tradicional da Olería da Comarca de Bergantiños. Tamén é o centro obrador dos oleiros da zona de Buño (Malpica)
Sala
de
Exposición Praza Anselmo Villar 981 720 011
De luns a domingo:
http://www.concellomalpica.com
Pinturas Urbano Lugrís
Amigo, s/n
09:00 – 21:00 h
15113 Malpica de B.
Edificio Cofradía de pescadores de Malpica de dous andares con cadasúa sala de exposición de pinturas do pintor Urbano Lugris.
C. I. de Olería de Buño e A Camposa, s/n
981 707 104
De luns a venres:
http://www.concellomalpica.com
Terras de Bergantiños
15111 Buño
654 176 766
11:00 – 14:00 h
XUÑO: PRÓX APERTURA
16:00 – 19:00 h
C. I. con dúas seccións: a primeira adicada a Comarca de Bergantiños e a segunda adicada aos oleiros de Buño onde se amosa as súas obras, as tarxetas de
contacto, etc. Dispón do Museo do Alzar onde a través do percorrido establecido dase a coñecer o proceso de elaboración das pezas: extracción e moenda do barro,
elaboración e cocedura das pezas no forno tradicional, vidrado do barro, etc, e sala de exposicións e conferencias.

48_Mañón
49_Mazaricos

NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓNS NIN MUSEOS
Museo Terra de Melide
COLABORA co CONCELLO

50_Melide

Pr. do Convento, 15
15800 Melide

981 507 998

museomelide@telefonica.net

Casa Museo Furelos

De luns a sábado:
11:30 – 13:30 h
17:00 – 19:00 h
Domingo:
11:00 – 14:00 h
MAIO-OUTUBRO:
PRÓXIMA APERTURA

http://www.mtmelide.es

51_Mesia
CONCELLOS
52_Miño

TITULARIDADE

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

53_Moeche
54_Monfero
55_Mugardos

56_Muros

Municipal e
subvencionado
pola Deputación
da Coruña

57_Muxía

Municipal

58_Narón
59_Neda
60_Negreira
61_Noia

De martes a venres:
10:00 – 14:00 h
http://www.murosturismo.gal
16:30 – 19:00 h
http://www.licolouro.es
Sábado:
http://www.muros.es
10:00 – 16:00 h
Ademais de ser C. I. funciona como sala de exposicións temporais, oficina de turismo e museo con restos arqueolóxicos do concello. Todo un patrimonio etnográfico
de Muros onde o funcionamento do muíño marcou as relación sociais no eido rural.
Museo Voluntariado do R/ Camposa, 2
981 742 001 concello@muxia.es
VARIABLE NO ANO
http://www.concellomuxia.com
Prestige
15124 Muxía
Museo cun auditorio que mediante galería de imaxes dase a coñecer ao visitante o que foi a catástrofe do Prestige na Costa da Morte, facendo unha homenaxe ás
xentes do pobo e aos voluntarios que colaboraron no seu momento en todas as tareas de recuperación da natureza: flora e fauna.
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS
C.I. de Muíños da Costa da R/ Anido, s/n
Morte. Muíño de Marea do 15259 Muros
Pozo do Cachón

Mu. Mar Etnolóxico de Noia

Mal. de Cadarso, 13
15200 Noia

649 371 457
981 762 313

mariajose.mayo@muros.gal
cultura@muros.es

645 912 621

PRÓXIMA APERTURA

62_O Pino

Municipal
63_Oleiros

Municipal

HORARIO 2017
ABRIL-SETEMBRO
Martes:
17:00 – 20:00 h
Aula do Mar
R/ Emilio Ferreiro s/n 981 618 154 turismo@oleiros.org
De mércores a domingo: http://www.oleiros.org
Serantes-Mera
981 631 706
10:30 – 14:00 h
17:00 – 20:00 h
OUTUBRO-DECEMB
De mércores a domingo:
11:00 – 14:00 h
17:00 – 19:00 h
Antiga casa do fareiro restaurada polo concello para o seu uso como C. I. do entorno protexido da costa de Dexo-Serantes e recepción de visitantes para a súa visita.
A Aula do Mar tamén conta con varias maquetas entre as que destaca a do percebeiro, unha lente real do Faro de Mera, sala de vídeos e a novidade da Aula é unha
sala furna onde escoitar o ruído do mar.
Av. Pardo Bazán, 17
Museo “Os Oleiros”-José (C. Cult “As Torres”)
981 626 692 museos@oleiros.org
De martes a sábado:
Mª Kaydeda
Porto Sª Cruz, Liáns
10:00 – 14:00 h
15179 Oleiros
17:00 – 20:00 h
Museo cunha extensísima colección de alfares populares de toda España, 2000 de 5000 existentes, destacando a galega. Este Museo ten a súa importancia xa que é
dos cinco máis importante de Europa en conservación de alfares xa extintos. Tamén ten a súa importancia pola exposición de alfares de orixe canario e precolombino.

64_Ordes

65_Oroso

CONCELLOS
66_Ortigueira

Municipal

TITULARIDADE
Fundación sen
ánimo de lucro
Ortegalia

Centro
de
Estudos
e R/ da Cultura, 1
981 690 903 cultura@oroso.gal
De luns a venres:
http://concellooroso.com
Investigación do Camiño 15888 Sigüeiro
biblioteca@oroso.gal
10:00 – 13:00 h
Inglés (CEICI)
16:30 – 21:00 h
Centro de Estudos e Investigación do Camiño Inglés que dispón de documentación publicada con respeto ao Camiño Inglés xunto a un arquivo fotográfico do mesmo
Camiño Xacobeo.
C.I.
MUSEO
Museo Ortegalia

DIRECCIÓN

R/ Francisco Sgo, 6

TELÉFONO
MÓVIL
981 402 413

EMAIL

museo@ortegalia.es
fundación@ortegalia.es

HORARIO
De martes a venres:
11:00 – 14:00 h
17:00 – 20:00 h

WEB
RR.SS.
http://fundacionortegalia.blogsp
ot.com.es/

Privada

67_Outes
68_Paderne

69_Padrón

Sábados e domingos:
Horario matinal
Este Museo contén unha representación do Patrimonio arqueolóxico e medioambiental de Ortegal. Dúas pezas destacan no seu interior: a 1ª é a Cámara megalítica
do túmulo nº 5 da necrópole de Forno dos Mouros que data do 4.400 a. C. e a 2ª é a Arrancada de Ouro do Xacemento castrexo de Punta dos Prados.
Museo
Etnográfico
de Lugar de Meixido
671 809 386 narcisoluaces@hotmail.com
SEMANA SANTA-01/11
Meixido
Parroquia de Freires
Sábados:
11:00 – 18:00 h
Museo que contén ao arredor de 3000 pezas de exposición dende o carro de labranza ata unha pluma de escribir, sendo as máis destacables unha máquina de
escribir fabricada de maneira artesanal e unha roda con cravos e uns zapatos infantís. Pódese ver varias fotografías que datan de 1918 en adiante e a maqueta
dunha serra de madeira de orixe portuguesa.
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

SETEMBRO – XUÑO
De martes a sábado:
10:00 – 14:00 h
Fundación P.G. Camilo J. Sta .María, 22
981 810 348 visitas@fundacioncela.com
16:00 – 19:00 h
http://www.fundacioncela.com
Cela
15917 Iria Flavia
981 812 424
FESTIVOS: pechado
Consellería de
XULLO –AGOSTO
Cultura da Xunta
De martes a sábado:
de Galicia
10:00 – 14:00 h
16:00 – 20:00 h
FESTIVOS: pechado
Esta Fundación alberga as coleccións do escritor Camilo José Cela que donou e que compoñen unha biblioteca de máis de 100.000 volúmenes, unha pinacoteca de
máis de 2.000 obras e un episcotario de máis de 100.000 cartas ademáis dunha colección de manuscritos orixinais do autor entre outras coleccións máis pequeñas.
INVERNO
De martes a sábado:
10:00 – 13:30 h
16:00 – 19:00 h
Domingos:
Casa-Museo Rosalía de A Matanza, s/n
981 811 204 casamuseo@fundacionrosaliadeca
10:00 – 13:30 h
http://rosalia.gal
Castro
15917 Padrón
stro.es
VERÁN
De martes a sábado:
Privada
10:00 – 14:00 h
16:00 – 20:00 h
Domingos:
10:00 – 13:00 h
A Casa-Museo está dividida en dúas partes: obra e vida. No andar baixo convertido en Museo conta con tres salas: na 1ª sala está adicada ao contido da xestión da
compra da casa e a creación da Fundación, na 2ª sala está adicada á vida de Rosalía e na 3ª sala está adicada a súa obra. No andar superior encóntrase a
distribución da casa en cociña, habitacións, etc.

70_Ponteceso
71_Pontedeume

CONCELLOS
72_Porto do
Son

TITULARIDADE

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

R/ Fernando Fariña
15970 Porto do Son

981 767 758
618 731 005

EMAIL

Municipal
C.I. do Castro de Baroña

culturaportodoson@gmail.com

HORARIO
De martes a domingo:
10:30 – 14:00 h
18:30 – 21:00 h

WEB
RR.SS.
http://www.portodoson.gal

Municipal

Municipal

Municipal

73_Rianxo

Municipal

Municipal

CONCELLOS

TITULARIDADE

Este C. I. conta con varias maquetas do Castro de Baroña, tamén están expostas pezas e utensilios que se descubriron no poblado. Aparte de ser C. I. funciona como
punto de información turística e centro de reunión para diversas conferencias relacionadas coa historia e a arqueoloxía.
C.I. das Lagoas de Xuño e Alboreda, San Pedro
culturaportodoson@gmail.com
SEN HORARIO
http://www.portodoson.gal
San Pedro
Este Centro de Interpretación está dirixido á fauna e a flora que existe nas Lagoas de Xuño e de San Pedro. Tamén é un centro de visitantes xa que amosa infografía
de distinta variedade de flora e fauna da zona.
Museo
Marea:
Marea, R/ Espiritu Santo, 27 981 853 431 info@mareamuseo.com
De venres a domingo:
http://www.portodoson.gal
museo
da
memoria 15970 Porto do Son
646 095 440
10:00 – 14:00 h
mariñeira de Porto do Son
17:00 – 20:00 h
Este Museo contén no seu interior unha temática etnográfica mariñeira que expón non só galería de imaxes senón unha colección de vídeos grabados aos
testemuñas cara a cara e documentais históricos sobre Porto do Son de antaño.
De luns a venres:
08:00 – 15:00 h
C.I. Aula Activa do Mar R/ dos Mestres, s/n
981 860 808 aulaactivadomar@concelloderianx TARDES DE LUNS A http://rianxo.gal
“Santiago Gallego Picard”
o.gal
VENRES, FINS DE http://omarfeitotradicion.gal
SEMANA E FESTIVOS:
Só visitas
Previa solicitude
C. I. que no seu baixo conta cunha exposición permanente sobre o medio mariño e a súa vinculación con Rianxo. No andar superior, este C. I. conta cun conxunto de
aulas destinadas a ser obradoiros e salas de exposicións permanentes de temática ambiental.
INVERNO
De luns a venres:
08:00 – 15:00 h
Museo do Mar de Rianxo
Praza Castelao, s/n
667 185 579 museodomar@concellode
VERÁN
http://rianxo.gal
rianxo.gal
Ampliación segundo http://omarfeitotradicion.gal
persoal
Aperturas de tardes
e fins de semana
Este Museo ten a temática centrada na etnografía do mar e da pesca e as súas peculiaridades como son a pesca ca arte do xeito e a construcción naval. Ademáis ten
temáticas tan destacables como son a elaboración das construccións de madeira e o cultivo do mexillón e o marisqueo da zona.
De martes a sábados:
10:00 – 14:00 h
TARDES DE LUNS A
VENRES, FINS DE http://rianxo.gal
Casa Museo de Manuel R/ de Abaixo
661 610 085 museodemanuelantonio@concello SEMANA E FESTIVOS: http://omarfeitotradicion.gal
Antonio
derianxo.gal
Só visitas
Previa solicitude
SEMANA SANTA,
PONTES E VERÁN
Ampliación horario
Casa Museo de dous andares e baixo que conserva diverso mobiliario da época. Esta Casa Museo pon en valor as casas dos escritores Manuel Antonio, Castelao e
Rafael Dieste con documentos orixinais xunto a audiovisuais e fotos antigas, obxetos personais, etc. Deste xeito, móstrase o contexto vital e socio-político de Rianxo e
a vida e obra de Manuel Antonio.

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

Municipal
C.I. Arqueolóxica de San Parque Periurbano
Roque
de San Roque, s/n

686 587 000

sanroqueturismo@gmail.com

HORARIO
INVERNO
De luns a venres:
09:00 – 14:00 h
16:00 – 18:00 h

WEB
RR.SS.

http://www.riveira.es
http:// turismo.riveira.es

Frións-Carreira
15960 Ribeira

74_Ribeira
Municipal

Municipal

CONCELLOS
74_Ribeira

TITULARIDADE

VERÁN
De luns a domingo:
11:00 – 14:00 h
18:00 – 21:00 h
Este C. I. contén un punto de información turística de cara ao visitante e dúas salas de exposicións permanentes: unha sala con temática arqueolóxica, é decir, trata
de períodos históricos do megalitismo como son o neolítico, a idade de bronce e a idade de ferro e a outra sala contén unha temática relacionada co patrimonio e a
etnografía do concello de Ribeira e o mar.
INVERNO
http://www.riveira.es
De luns a venres:
http:// turismo.riveira.es
09:30 – 13:30 h
17:00 – 20:00 h
Sábados:
Sala Museo Municipal de R/ de Galicia, 2
981 873 595 museo@riveira.com
11:00 – 14:00 h
Ribeira
15960 Ribeira
18:00 – 21:00 h
VERÁN
De luns a venres:
10:00 – 14:00 h
19:00 – 21:00 h
Sábados:
11:00 – 14:00 h
19:00 – 21:00 h
Sala Museo cunha exposición de oficios con bonecas de porcelana antigas por unha banda, e por outra banda este museo conta cunha exposición dedicada á
arqueoloxía e o mar coa recreación do fundimento do barco de pasaxeiros Santa Isabel na Illa de Sálvora.
De luns a venres:
http://www.riveira.es
Centro Cultural Lustres Manuel
Lustres 981 835 650 culturaefestexos@riveira.com
10:00 – 14:00 h
http:// turismo.riveira.es
Rivas (Sala de Expos. Rivas, 20-2º
19:00 – 21:00 h
temporais)
15960 Ribeira
Sábados:
11:00 – 14:00 h
19:00 – 21:00 h
Este Centro Cultural contén o departamento de Cultura e a maiores exposicións temporais de artistas locais da Deputación da Coruña. Lévanse neste Centro charlas
e ponencias sobre diversas temáticas.

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

Privado

Museo Etnográfico de Artes Lugar de Sego, s/n

981 873 052

centrorecreativoartes@gmail.com

HORARIO
INVERNO
De martes a venres:
11:00 – 13:00 h
17:00 – 19:00 h
Sábados:
17:00 – 19:00 h

WEB
RR.SS.

http://www.museoetnograficode

15969 Artes

VERÁN
artes.com
De martes a venres:
11:00 - 13:30 h
19:00 – 21:00 h
Sábados:
19:00 – 21:00 h
Museo que a día de hoxe conta con máis de 1300 pezas antigas doadas maioritariamente polos vecinos da parroquia de Artes e do concello de Ribeira. Nas tres salas
de que dispón o museo na súa primeira sala está enfocada aos gremios da zona como labranza, carpintería e cantería. Na súa 2ª sala está enfocada ao fogar cunha
lareira, un telar e unha máquina de coser mentras que na 3ª sala está enfocada ao mar mediante motores mariños, unha dorna e diversos aparellos de pesca. Nesta
mesma sala nun pequeño apartado exhíbense as máquinas de escribir, radios, algún que outro teléfono e cámaras fotográficas.
INVERNO (15/09-15/03)
De martes a venres:
10:30 – 14:00 h
C.I.
dos
Ecosistemas O Vilar-Carreira
981 878 532 dxpn.cmot@xunta.es
Sábados e festivos:
http://www.xunta.gal/medio10:30 – 13:30 h
ambiente-e-ordenacion-doXunta de Galicia Litorais de Galicia (Casa da 15960 Ribeira
16:00 – 19:00 h
territorio
(Consellería de Costa e Cielga)
VERÁN (16/03-15/09)
Medio Ambiente,
De martes a domingo:
Territorio e
10:30 – 14:30 h
Infraestructuras)
16:00 – 20:00 h
Este C. I. con forma de barco na súa cúpula alberga información dos ecosistemas litorais de Galicia sobretodo do Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e
lagoas de Carregal e Vixán. Unha referencia á natureza: fauna, flora, paisaxes en xeral e incluso etnografía da pesca principalmente, sen esquecer os tipos de
construccións, os dolméns, as telleiras, os castros, etc.
De martes a sábado:
Fundación Museo de Artes Lugar de Outeiro, s/n 981 871 342 fundartes@gmail.com
10:30 – 13:30 h
http://www.fundartes.com
Padroado
do gravado á estampa 15969 Artes
16:30 – 19:00 h
Fundación
dixital
FESTIVOS:
Museo de Artes
16:30 – 19:30 h
do gravado á
Esta Fundación conta con tres salas de exposicións non permanentes (este ano cunha variedade de dez exposicións) e dous depósitos que conteñen estampas e
estampa dixital
volúmenes bibliográficos infantís e non infantís. Esta Fundación Museo non só está dedicada ao gravado antigo dende o s. XV ata a actualidade senón que celebra
ano tras ano o concurso de gravados a nivel non só autonómico senón nacional e incluso internacional.
1

CONCELLOS
75_Rois
76_Sada
77_San
Sadurniño
78_Santa
Comba

TITULARIDADE

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

Municipal

Museo Terra do Xallas

R/ Ourense, s/n
15840 Santa Comba

981 818 710
663 728 968

EMAIL

HORARIO

jose.suarez@santacomba.dicoruna De luns a sábado:
.es
10:00 – 14:00 h

WEB
RR.SS.

http://www.santacomba.es

josemanuvazquez@yahoo.es
Museo de carácter etnográfico da Terra do Xallas que conta cunha exposición semipermanente de fotografías antigas da vila así como da súa cultura no s. XX. Aparte
desta exposición semipermanente conta con diversas exposicións itinerantes de diversas temáticas.
80_Santiso
81_Sobrado dos
Monxes
82_Teo
83_Toques
84_Tordoia

85_Touro

NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS
NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

Municipal

Martes e mércores:
09:00 – 14:00 h
C. I. do Río Ulla
Av. Fonte Díaz, 52
981 814 566 c.interpretacion.rio.ulla@gmail.com Xoves:
Será incluido o contido dentro
15822 Touro
649 610 209 cristina.vazquez@concellodetouro.
16:00 – 20:00 h
de:
gal
Venres:
http://www.concellodetouro.com
17:00 – 20:00 h
Sábado:
11:00 – 14:00 h
C. I. cuxas temáticas xiran en torno ao río Ulla ao seu paso polos Concellos: natureza, flora e fauna, muíños, sendeirismo, gastronomía, festas facendo mención aos
Xenerais do Ulla, literatura, patrimonio xeral, pesca, os cogomelos e o mel e próximamente: xeografía e xeoloxía.

86_Trazo
87_Val do Dubra
Gándara de Abaixo,
s/n
981 487 666 cultura@concellodevaldovino.com
http://www.concellodevaldovino
Casa da Cultura
645 305 229
.com
(1º andar)
PROVISIO. PROVISIONAL
PROVISIONAL
15552 Valdoviño
Este Museo vai ter unha sala adicada ao Pantín Classic onde os máis interesados van poder consultar revistas e datos sobre os campeóns no certame. Ademáis o
Museo estará adicado á historia do surf dende os seus comezos ata a actualidade con exposicións de táboas, traxes dos surfistas, etc ligado a festivais de cine e de
música. Este Museo contará con galerías de fotos e vídeos e unha sala de ordenadores para consultas.
Museo do Surf
PRÓX. APERTURA NO 2017
88_Valdoviño

Municipal

89_Vedra
90_Vilarmaior
91_Vilasantar

CONCELLOS
92_Vimianzo

NON HAI CENTROS DE INTERPRETACIÓN NIN MUSEOS

TITULARIDADE
Deputación da
Coruña pero o
xestiona o
concello
mediante
convenio coa

C.I.
MUSEO

Museo Castelo de Vimianzo

DIRECCIÓN

R/ da Torre
15129 Vimianzo

TELÉFONO
MÓVIL

981 716 354

EMAIL

turismo@vimianzo.gal

HORARIO
INVERNO
10:30 – 14:00 h
16:00 – 19:00 h
VERÁN: 18/06-15/09
10:30 – 14:00 h
16:00 – 20:30 h

WEB
RR.SS.

http://www.vimianzo.gal/turismo

Deputación da
Coruña
Deputación da
Coruña pero o
xestiona o
concello
mediante
convenio coa
Deputación da
Coruña

PASCUA
10:00 – 14:00 h
16:00 – 20:00 h
Fortaleza visitable polo seu valor arquitectónico-histórico do s. XIII, ademáis danse no seu interior numerosas mostras de artesanía en vivo debido a existencia de
talleres e artesáns na elaboración do encaixe de bolillos, liño, cestería, maquetas de barcos, artesanía do vidro.
INVERNO
C.I. Batáns e Muíños de O Mosquetín
981 716 001 turismo@vimianzo.gal
11:00 – 18:00 h
http://www.vimianzo.gal/turismo
Mosquetín
15126 Vimianzo
VERÁN: 01/06-30/09
10:00 – 20:00 h
Este Centro de Interpretación está formado por un conxunto industrial de sete Muíños e tres Batáns. Sigue en funcionamento e pode ser visitable mediante visitas
guiadas en períodos do ano no que haxa a suficiente auga como para poñer en funcionamente este conxunto tradicional.

93_Zas

CONCELLOS
3_A Coruña

TITULARIDADE
Municipal

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

OUTUBRO – MAIO
C.I. e atención ao Visitante Avda del Doctor 981 184 200 infotorre@coruna.es
10:30 – 18:00 h
da Torre de Hércules (CIAV) Rodríguez Iglesias,
Ext 26900
XUÑO – SETEMBRO
Manito s/n
09:00 – 20:30 h
Este C. I. da a explicar aos visitantes un pouco a historia da Torre de Hércules e a relación que mantén coa cidade da Coruña. Para iso consta dunha serie de

pantallas onde se proxectan vídeos do mesmo contido e unhas maquetas da Torre de Hércules con paneis explicativos do Patrimonio da Humanidade.
OUTUBRO – MAIO
10:00 – 18:00 h
Municipal pero a
(última entrada: 17:30 h)
xestión turística é
XUÑO – SETEMBRO
do Consorcio da
10:00 – 21:00 h
Coruña que a
(última entrada: 20:30 h)
súa vez é do
A Torre de Hércules é un monumento visitable que forma parte da lista do patrimonio mundial rehabilitado no s. XVIII. Aparte de que segue funcionando como faro, é
concello
sitio arquitectónico que no seu interior está musealizado con paneis explicativos sobre os distintos aspectos do monumento. Ao seu carón está o centro de recepción
de visitantes que funciona como oficina de turismo e o centro de interpretación cunha exposición permanente sobre o significado e contido da Torre de Hércules.
Torre de Hércules

CONCELLOS
41_Ferrol

TITULARIDADE
Nacional con
Sede central en
Madrid y filiales
por España

C.I.
MUSEO
Museo Naval

Avda del Doctor 981 223 730
Rodríguez Iglesias,
Manito, s/n

DIRECCIÓN
Irmandiños, s/n
Centro de Herrerías
Cantón de Molins
15403 Ferrol

TELÉFONO
MÓVIL
981 338 907

torredehercules@coruna.es

EMAIL

HORARIO
De martes a venres:
09:00 – 13:30 h
Sáb, dom e festivos:
10:30 – 13.30 h

WEB
RR.SS.
http://fundacionmuseonaval.co
m/museo-naval-de-ferrol

Museo que dispón dunha colección de máis de 100 anclas de distintas épocas e que no seu interior, distribuidas en 10 salas, alberga variadas coleccións de obxetos
e pezas de interese histórico-naval con valor artístico, científico e técnico así como da súa actividade. Tamén este museo dispón dunha biblioteca anexa.
INVERNO
De martes a domingo:
Exponav
Edif. Herrerías, s/n
981 359 682
10:30 – 20:00 h
http://www.exponav.org/
Cantón de Molins,
VERÁN
15403 Ferrol
De luns a domingo:
Privada
10:30 – 20:00 h
Museo no que se expón todo o relacionado coa construcción naval dende o s. XVIII ata a actualidade, é decir, todo o relacionado como pode ser a forma de cómo se
constrúen as naves como o material do que están feitas, os procesos de fundición, os planos, a soldadura, os motores e os tipos de comunicación usados ao longo do
tempo entre outras curiosidades.
De luns a sábado:
09:30 – 13:30 h
Sociedade
16:30 – 20:30 h
Galega de
Praza de Canido, s/n 881 931 315
Domingos:
http://www.sghn.org/Seccion_M
Historia Natural Museo de Historia Natural
15401 Ferrol
10:00 – 14:00 h
useo_Historia_Natural/Presenta
(entidades sen
XULLO-AGOSTO
cion_Museo_Historia_Natural.h
ánimo de lucro
De luns a domingo:
tml
adicada ao
10:00 – 14:00 h
estudo,
divulgación e
Museo que conta cunha exposición de máis de 500 m 2 con exemplares de flora, fauna e fósiles de Galicia e unha biblioteca da natureza. Mentras unha das seccións
protección do
está adicada ao medio mariño cunha importante exposición de mamíferos mariños, a outra está adicada ao medio terrestre cunha importante exposición de árbores e
medio ambiente) insectos variados, é decir, fauna e flora terrestre. Este museo está permanentemente aberto todo o ano (agás os días de Nadal e Aninovo) grazas ao convenio co
Concello de Ferrol.
De luns a domingo:
Castillo de San Felipe
Lug. S. Felipe, s/n
637 474 218
10:00 – 14:00 h
Municipal
15402 Ferrol
16:00 – 20:00 h
Museo que non alberga nada no seu interior pero que está catalogado como unha fortaleza divida en instancias.
De luns a sábado:
A Fundación (para las 7 Pr. da Constitución, 981 330 280
11:00 – 14:00 h
http://www.afundacion.org/es/ce
existentes en Galicia: A s/n
18:00 – 21:00 h
ntro/sede_afundacion_ferrol
Coruña, Santiago, Ferrol, 15402 Ferrol
DOM E FEST: pechado
Lugo, Ourense, Pontevedra e
Privada
Vigo)
Este edificio de sete andares alberga salón de actos e diversas salas que acollen exposicións, cursos, talleres e todo tipo de actos culturais e sociais. No seu auditorio
lévanse a cabo concertos, conferencias, presentacións, cursos, congresos e convencións. Tamén dispón de sala de lectura onde se realizan presentacións, cócteles e
actos máis informais. Na ciberaula, cursos e talleres co apoio de novas tecnoloxías. En cambio, no salón de talleres, realízanse obras de máis calado creativo.
Parque Reina Sofia
De martes a sábado:
Aquaciencia
R/Pintor Carral, s/n
981 944 221
10:00 – 14:00 h
http://www.ferrol.es/aquaciencia
15401 Ferrol
16:30 – 19:30 h
Municipal
Museo en formato xardín didáctico con temática de auga exclusivamente. Ademáis no museo pódense ver inventos históricos relacionados coa temática tales como
muíños de auga, transbordadores, reloxos de auga, distintas bombas e unha variedade de norias.
CONCELLOS

TITULARIDADE

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

Municipal
41_Ferrol

Torrente Ballester

R/ Conc. Arenal, s/n
15402 Ferrol

981 944 187

EMAIL

HORARIO
INVERNO
De martes a sábado:
11:30 – 13:00 h
17:30 – 20:30 h
Domingos:
10:00 – 14:00 h
VERÁN
De martes a sábado:
11:00 – 14:00 h
19:00 – 21:30 h

WEB
RR.SS.

http://www.centrotorrenteballest
er.com

Privada

Municipal

Municipal

Autoridad
Portuaria de
Ferrol San
Cibrao
CONCELLOS

TITULARIDADE

79_Sgo de
Compostela
O Cabildo da
Catedral pero
xestiona a
Fundación
Catedral de
Santiago
Fundación
Catedral de
Santiago
(Compostela
Sacra)
Asociación
Padroado do
Museo do Pobo
Galego

Domingos:
10:00 – 14:00 h
Torrente Ballester é un museo de arte contemporáneo con exposicións temporais moi variables dende a fotografía á pintura pasando pola escultura e presentación en
vídeos de exposicións internacionais.
De luns a venres:
Ateneo
R/ Magdalena 202- 981 357 970
11:00 – 13:30 h
http://ateneo204
17:00 – 21:00 h
ferrolan.blogspot.com.es/
15402 Ferrol
Sábados:
10:00 – 14:00 h
O Ateneo leva a cabo ao longo do ano varias exposicións temporais así como conferencias, concertos, presentacións de libros, debates, asambleas doutras
asociacións. O Ateneo dispón tamén de biblioteca e hemeroteca e dunha exposición permanente do patrimonio propio do Ateneo a base de cadros, esculturas,
gravados e fotografías.
De luns a venres:
Centro Cultural Carvalho Praza inferniño, s/n
981 944 186
10:30 – 13:30 h
Calero
17:00 – 20:00 h
O Centro Cultural Carvalho Calero distribúese en salas de exposicións temporais de temáticas variables, tamén ten o seu auditorio para a celebración de concertos,
conferencias, actos de todo tipo e a maiores dispón de biblioteca municipal.
OUTUBRO-MARZO
De martes a domingo:
Aula de Ecoloxía Urbana
Paseo
de 981 944 222
10:00 – 14:00 h
http://www.ferrol.es/aeu
Irmandiños, s/n
16:00 – 18:00 h
Cantón de Molíns
ABRIL-SETEMBRO
15403 Ferrol
De martes a domingo:
10:00 – 14:00 h
16:30 – 20:00 h
A Aula de Ecoloxía Urbana está equipada para ser centro de educación ambiental. Sita no Cantón de Molíns fánse actividades relacionadas co coidado do medio
ambiente en pequenos obradorios, actividades como manualidades, reciclaxe de residuos, etc
Sala de Exposicións del Peirao Curuxeiras, 981 338 000 ferrol@apfsc.es
De martes a domingo:
http://www.apfsc.es
Puerto
s/n
18:00 – 21:00 h
Esta Sala de Exposicións del Puerto amosa exposicións de pintura local destacando entre os seus pintores Collado. Tamén obras de arquitectura e escultura sendo
Acisclo Manzano un dos seus maiores exponentes. A artesanía tamén está moi presente nesta Sala de Exposicións del Puerto coas mostras do encaixe de bolillos,
etc sen perder de vista unha galería de imaxes locais.
C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.
http://www.catedraldesantiago.e
s

NOVEMBRO-MARZO
10:00 – 20:00 h
ABRIL-OUTUBRO
Museo da Catedral
Praza do Obradoiro
981 569 327
09:00 – 20:00 h
981 967 513
PECHADO:
25/01 e 06/01
Este Museo da Catedral oferta diferentes posibilidades de visita debido á información abundante existentes nos espazos do conxunto catedralicio: unha colección
permanente centrada en dous bloques: o primeiro na historia da construcción da Catedral e no segundo nas coleccións artísticas da Catedral de Santiago. Por outra
banda están as temáticas de cubertas, excavacións e tribuna e por último as exposicións temporais no Pazo de Xelmírez.
De luns a domingo:
Museo de Arte Sacra
R/ de Sar
981 562 891
11:00 – 14:00 h
http://www.colegiatadesar.com
Santa María a Real de Sar
16:30 – 19:30 h
Este Museo de Arte Sacra Santa María a Real de Sar alberga tralos seus muros unha exposición permanente de Arte Sacro dende o s. XII ata o s. XIX. A maiores
tamén é visitable o claustro histórico do s. XIII e a propia Iglesia Sª María de Sar de estilo románico do s. XIII onde se realizan cultos e misas ademáis de celebracións
como bbc (bodas, bautizos e comunións).
Luns: pechado
De martes a sábado:
Museo do Pobo Galego
R/ de San Domingos 981 583 620
10:30 – 14:00 h
http://www.museodopobo.gal
de Bonaval, s/n
16:00 – 19:30 h

Domingo:
11:00 – 14:00 h
O Museo do Pobo Galego é un museo que centra a súa temática na etnografía e antropoloxía de Galicia e ten como obxetivos investigar, conservar, divulgar, defender
e promover a cultura galega en todos os seus ámbitos. A este respecto creouse e mántense este museo aos servizos destes obxetivos.
Luns: pechado
Museo de Terra Santa
Campillo de San
museots@ofmsantiago.com
De martes a domingo:
Francisco, 3
10:30 – 13:30 h
16:00 – 19:00 h
INVERNO (sux á activ)
Luns: pechado
De martes a sábado:
Museo do mosteiro de San Praza
de
San 981 583 008
11:00 – 13:30 h
http://www.museosanmartinpina
Martiño Pinario, s/n
16:00 – 18:30 h
rio.com
Arzobispado de Martiño Pinario
Domingo:
Santiago de
11:00 – 13:30 h
Compostela VERÁN (1/07-30/09 sx)
Seminario Mayor
De luns a domingo:
Compostelano
11:00 – 13:30 h
16:00 – 19:00 h
O Museo do Mosteiro de San Martiño Pinario actualmente estase potenciando como espazo cultural onde teñen lugar exposicións temporais nas súas salas e
conferencias na aula propia. Este Mosteiro tamén conta coa Iglesia Museo. Últimamente está sendo publicitado o ciclo Peregrinos por el Camino de la Música.
De luns a sábado:
10:30 – 13:30 h
Museo de Arte Sacro
Vía Sacra, 5
981 583 127
16:00 – 19:00 h
http://www.monasteriosanpelay
Monasterio San
Domingo:
o.org
Pelayo
16:00 – 19:00 h
O Museo de Arte Sacro destaca en primeiro lugar polo seu Altar Primitivo. Despois hai grandes curiosidades como son as pinturas e esculturas, a orfebrería que
contén os relicarios. Hai unha grande colección de pergaminos deixados en legado á comunidade a partir do s. X, entre outras grandes maravillas.

CONCELLOS

TITULARIDADE

79_Sgo de
Compostela

Privada

Xunta de Galicia

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

Luns, do e fest: pechado
De martes a venres:
Fundación Eugenio Granell Praza do Toural, s/n
981 572 124
11:00 – 14:00 h
http://www.fundacion16:00 – 20:00 h
granell.org
Sábado:
12:00 – 14:00 h
17:00 – 20:00 h
A Fundación Eugenio Granell no Pazo de Bendaña alberga unha ampla colección de obras do propio artista: as súas coleccións surrealista e étnica e, a partir de
1997, unha colección de obras do artista surrealista inglés Philip West (amigo de Eugenio Granell). No 2008, as coleccións aumentan de volumen e incorpóranse á
Biblioteca e os arquivos de Eugenio Granell.
Centro Galego de arte R/ R Valle-Inclán, s/n 981 546 619
Luns: pechado
http://www.cgac.org
Contemporánea - CGAC
De martes a domingo:
11:00 – 20:00 h
A Fundación Eugenio Granell alberga no seu interior distintas exposicións temporais, ciclos de cine e de conferencias, talleres, seminarios e concertos. Ten unha
exposición permanente dende 1995 basada en obras procedentes do contexto galego e internacional con especial atención aos artistas españois, portugueses e
latinoamericanos, unha colección de máis de 1200 pezas procedentes de doazóns de coleccionistas, particulares, institucións ou artistas e coleccións da Xunta de
Galicia e Carlos Areán. A maiores, a Fundación conta cunha biblioteca e cunha colección especializada en arte e cultura contemporánea (máis de 25000 títulos entre
catálogos, monografías de artistas, material audiovisual,…)

Casa da Troia

PECHADO TEMPORALMENTE

INVERNO
De martes a sábado:
10:00 – 14:00 h
http://www2.usc.es/museohn
Museo de Historia Natural
Finca de Vista Alegre 881 816 350 museohn@usc.es
16:30 – 20:00 h
http://www.usc.es/museohn
visitas.museohistorianatural@udc. Domingo:
es
11:00 – 14:00 h
Pechado:
24/25/31 decembro
Universidade de
VERÁN
Santiago de
Luns: pechado
Compostela
De martes a sábado:
11:00 – 14:00 h
16:30 – 20:30 h
Domingo:
11:00 – 14:00 h
O Museo de Historia Natural da USC potencia a educación e a investigación ademáis de centrar o seu futuro na divulgación científica. Alberga coleccións aportadas
polos profesores da USC, de científicos e naturalistas así como particulares e institucións: coleccións de fauna terrestre e mariña, coleccións de anatomía comparada
e coleccións de modelos e figuras clásicas ademáis de xeoloxía e botánica.
Luns: pechado
De martes a venres:
Estatal pero está
Museo das Peregrinacións Praza das Praterías
881 867 315 difusión.mdperegrinacions@xunta. 09:30 – 20:30 h
http://museoperegrinacions.xun
xestionado pola
e de Santiago
es
Sábado:
ta.gal/
Xunta dende
11:00 – 19:30 h
1995
Domingos e festivos:
10:15 – 14:45 h
Este Museo conta con tres grandes áreas temáticas: a primeira é a peregrinación como fenómeno universal, a segunda é a peregrinación xacobea do Camiño de
Santiago en todas as súas dimensións e a terceira e última é a evolución e crecemento da cidade de Santiago de Compostela como meta de peregrinación.

CONCELLOS
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TITULARIDADE

Fundación
Cidade da
Cultura de
Galicia
Xunta de Galicia
(Conselleria de
Cultura,
Educación e
Ordenación
Universitaria)

C.I.
MUSEO

DIRECCIÓN

TELÉFONO
MÓVIL

EMAIL

HORARIO

WEB
RR.SS.

Luns: pechado
Avda Manuel Fraga, 881 997 584 visitas@cidadedacultura.org
De martes a domingo:
http://www.cidadedacultura.org
s/n
10:00 – 20:00 h
Complexo formado por: Biblioteca e Arquivo de Galicia, Centro de Emprendemento, Centro de Innovación Cultural e Museo Centro Gaias. Neste Museo pódense
encontrar ao ano dúas exposicións permanentes de oito e tres meses de duración e exposicións variables de ano en ano. A súa temática está relacionada con Galicia
preferentemente. Lévanse a maiores celebracións doutros eventos como poden ser a Entrega das Medallas de Galicia, o festival de Teatro e Danza Escenas de
Cambio, etc.
Luns e domin: pechado http://www.edu.xunta.es/mupeg
De martes a sábado:
a
Museo
Pedagóxico
de R/ San Lázaro, 107
981 540 155
10:00 – 14:00 h
Galicia
16:00 – 20:00 h
01-15/setembro:
08:30 – 14:30 h
Este Museo promove e desenvolve a recuperación, salvagarda, estudo, mostra e difusión do legado pedagóxico de Galicia, é decir, todas aquelas expresións
educativas que manifesten a variedade e riqueza do patrimonio pedagóxico de Galicia. O obxetivo é a permanencia no tempo, a fomentación da súa indagación
científica para a súa transmisión como legado vivo ao acervo cultural de Galicia.
Museo Centro Gaiás

http://www.soteloblancoedicions
.com/fundacion/museo1.htm
administracion@soteloblanco.com
http://www.soteloblanco.com/in
Museo de Antropoloxía e San Marcos, 77
981 582 571
De luns a venres:
dex.php?
Etnografía Sotelo Blanco
09:00 – 13:00 h
option=com_content&view=cate
AGOSTO: pechado
gory&layout=blog&id=18
Fundación Sotelo
http://www.soteloblanco.com/in
Blanco
dex.php?
option=com_content&view=artic
le&id=19&Itemid=501
Museo que contribúe á recuperación da cultura tradicional galega (labregos e labregas da Galicia interior) e da sociedade actual. Pódese ver unha colección de pezas
con información gráfica, textual, documental e audiovisual co obxetivo de que o observador asimile e comprenda a exposición procedente de Castro Caldelas que está
clasificada seguindo unha orde científica dando como resultado o rexistro, inventario e finalmente o catálogo sistemático.

