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VELLO CÁRCERE 
-EXPOSICIÓN UN CÁRCERE, UNHA PORTA E UN XARDÍN. Historia do cárcer e do Partido Xudicial 
-EXPOSICIÓN O VELLO CÁRCERE DE LUGO. DA GUERRA Á POSGUERRA. Memoria hist órica da represión 
franquista en Lugo 
-EXPOSICIÓN DENDE O PANÓPTICO. CADA CELA UNHA FIESTRA. Mostra de arte  contemporánea  
Abertas ó público durante os próximos meses 
Organiza : Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua do Concello de Lugo 
O vello cárcere do Partido Xudicial de Lugo abre as súas portas como centro cultural polivalente chamado a ter unha 
grande importancia para a cidade e a contorna pola súa beleza e grande interese arquitectónico, pola súa excelente e 
respectuosa restauración e adaptación ós novos usos e pola súa privilexiada situación na Praza da Constitución, xunta 
a muralla, en fronte da porta do Campo Castelo. O horario xeral de apertura do centro é o seguinte: 
-Martes e mércores: 11:00 a 14:00  e de 17:30 a 20:30  
-Xoves e venres: de 11:00 a 14:00 e de 17:30 a 23:00  
-Sábados: de 11:00 a 14:00 e de 17:30 a 22:30  
-Domingos: de 11:00 a 14:00  e de 17:30 a 20:30  

 
MUSEO INTERACTIVO DA HISTORIA DE LUGO 
EXPOSICIÓN: ANIMALIUM. A IMAXE ANIMAL NA ARTE CONTEMPORÁNEA GALEGA . Artistas: Joge Agra, Óscar 
Aldonza, Álvaro de la Vega, Iago Eireos, Jorge Espiral, Pedro García Losada, Nicolás González Aller, Alberto Gulías, Lo-
marti, Xavier Magalhães, Paulo Neves, Noa Persán, Paco Pestana, Xosé Reigosa, Julio Sanjurjo, Seara, Camilo Seira, 
Peter Schneider, Enrique Tenreiro, Edu Valiña, Xoán Vila. Comisaria: Cristina Carballedo Penelas. 
Datas : Ata o 31 de agosto 
Horario : Martes a sábado, 11:00-13:30 e 17:00-19:30 / Domingos, 17:00-20:00 / Luns pechado 
Organiza : Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua do Concello de Lugo 

 
MUSEO PROVINCIAL DE LUGO  
EXPOSICIÓN HUMOR DO PAÍS, de Luís Davila  
Datas : Ata o 31 de xullo 
Horario : Luns a venres 11:00-14:00 e 17:30-20:30; sábados 10:30-14:00 e 16:30-20:00; domingos e festivos 11:00-14:00 
Organiza : Rede Museística Provincial de Lugo 

 
MUSEO PROVINCIAL DE LUGO  
EXPOSICIÓN MARUJA MALLO. VINTE ALMAS  
Datas : Ata o 3 de setembro 
Horario : Luns a venres 11:00-14:00 e 17:30-20:30; sábados 10:30-14:00 e 16:30-20:00; domingos e festivos 11:00-14:00 
Organiza : Rede Museística Provincial de Lugo 

 
SALA DE EXPOSICIÓNS DO PAZO DE SAN MARCOS 
EXPOSICIÓN INFINITO CADUCO, de Denís Estévez 
Datas : Ata o 31 de agosto 
Horario : Luns a venres 11:00-14:00 e 17:30-20:30; sábados 10:30-14:00 e 16:30-20:00; domingos e festivos 11:00-14:00 
Organiza : Rede Museística Provincial de Lugo 

 
 

CASA DAS INSUAS DE RÁBADE / ASOCIACIÓN GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO 
Actividade : Introdución práctica ao radioseguimento, por Roberto J. Hermida 
Data: Sábado 8 de xullo, de 10:00 a 14:00 
Información e inscrición : www.custodiadoterritorio.org/actividades / custodiadoterritorio@gmail.com / T 670 514 888 
Organiza : Asociación Galega de Custodia do Territorio 

 
OUTRAS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN GALEGA DE CUSTODIA DO TER RITORIO 
-“Anunciamos a terceira edición do insuaCAMP, unha inmersión na fauna dos bosques aluviais do alto Miño (Lugo). 
Como en anos anteriores, o traballo centrarase en morcegos e libélulas, dirixido por especialistas en cada grupo; aínda 
que tamén se tocarán técnicas aplicadas a outros grupos zoolóxicos, como o fototrampeo. O InsuaCAMP está organiza-
do pola AGCT e DROSERA, financiado pola Deputación Provincial de Lugo e co patrocinio de Conservas Antonio Pérez 
Lafuente, o que nos permite ofrecer unha cota de inscrición moi económica. Celebrarase entre o 31 de xullo e o 5 de 
agosto. Pódese atopar toda a información en: http://www.custodiadoterritorio.org/insua-camp ”. 
-“Comprácenos anunciarvos  unha nova edición do curso de verán en Piornedo (Cervantes, Os Ancares lucenses) 
organizado pola USC e no que colabora a AGCT <http://custodiadoterritorio.org> . Este ano desenvolverase do 13 ao 16 
de xullo co título "*Biodiversidade e patrimonio nos Ancares lucenses: pasado, presente e perspectivas de futuro 
<http://cursodeveranpiornedo2017.blogspot.com.es/>*" e co obxectivo de formar para conservar e promover o desen-
volvemento socioeconómico, utilizando a biodiversidade e o patrimonio cultural como obxectos de estudo e aproveita-
mento, así como expoñer experiencias de xestión na montaña galega ou en áreas con características semellantes e 
mostrar as posibilidades didácticas da montaña ancaresa. Máis información: 
http://cursodeveranpiornedo2017.blogspot.com.es/   
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/#cervantes 
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/cultura/veran/2017/36.pdf ”. 

 
DOMINGO 9 DE XULLO: 17º CERTAME DE PINTURA RÁPIDA AO AIRE L IBRE CIDADE DE LUGO 
A inscrición de participantes farase o mesmo día 9 de xullo no Departamento de Cultura, Turismo, Xuventude e 
Promoción da Lingua do Concello de Lugo (Casa do Concello, Praza Maior) de 9:00 a 11:00, selándose ao mesmo 
tempo o soporte, que non superará as medidas de 100 x 81 cm. 
Bases e máis información: www.lugo.gal e tf. 010 (dende fóra de Lugo: 982 297 350 
Organiza : Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua do Concello de Lugo 



 
VELLO CÁRCERE / PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS DO MES DE XULLO E AGOS TO 
-Xoves e venres, de 18:00 21:00 
-Sábados e domingos, de 11:30 a 13:30 e de 18:00 a 20:00 
-Días 25 de xullo e 15 de agosto, de 11:30 a 13:30 e de 18:00 a 20:00 
As prazas son limitadas (25-30 persoas), polo que hai que inscribirse previamente na recepción do Vello Cárcere ou no 
teléfono 982 297 195 

 
MUSEO PROVINCIAL. ROTEIRO FOTOGRÁFICO O 27 de XULLO / Ins crición previa 
Con motivo da mostra de Denís Estévez Infinito caduco que se pode ver na Sala de Exposicións da Deputación de Lu-
go, o xoves 27 de xullo, de 11:00 a 17:30 horas, terá lugar un roteiro fotogáfico pola natureza urbana de Lugo. Este 
roteiro-obradoiro estará centrado no achegamento fotográfico á natureza no treito urbano do río Rato. Tratarase de 
aportar unha nova visión ao longo do percorrido, compartindo experiencias e coñecementos que enriquezan mutuamen-
te a percepción que cada un ten do medio ambiente, desde unha perspectiva respectuosa e amigable, na que tamén 
haberá lugar para falar de técnicas e métodos fotográficos. 
O roteiro será pola senda fluvial do Río Rato e estará dividido en dúas etapas, cunha parada para xantar á beira do río. 
Cada asistente deberá levar o seguinte equipamento: cámara dixital, trípode (opcional) comida e bebida. 
As persoas que queiran participar nesta actividade, para maiores de 12 anos, deberán inscribirse gratuitamente no Mu-
seo Provincial de Lugo denantes do día 26. Debido a que as prazas son limitadas, 15 en total, a inscrición será por 
rigorosa orde de solicitude.  

 
 

CASA MUSEO MANUEL MARÍA: 4º CONVIVIO DA CULTURA GALEGA / ROMARÍA – FOLIADA 
Data: Sábado 8 de xullo, a partir das 11 da mañá 
“Como en edicións precedentes comezaremos ás 11 da mañá na horta da Casa-Museo cunha benvida por parte de 
representantes da federación de entidades culturais Galiza Cultura e da Fundación Manuel María. Ás 11.30 da mañá, e 
coa compaña dun conxunto de gaiteiras e gaiteiros, desprazarémonos ao cemiterio parroquial de Outeiro de Rei para lle 
facermos unha ofrenda a Manuel María. Despois continuaremos a pé camiño da Carballeira de Santa Isabel, onde deco-
rrerá desde ese momento a xornada festiva.  
A partir das 12 horas actuarán ao pé do Río Miño a banda de Rábade-Begonte-Outeiro e a banda da Asociación Solfa. 
Ás 14 horas está previsto iniciarmos o xantar (cada quen trae a súa comida) e ás 17 horas comezaremos coa nosa 
particular foliada, dirixida por Xurxo Souto, e na que Milesios, Reviravolta, Cantareir@s.comTIGO, Parabéns, Maraxe...e 
outros grupos musicais máis, animarán unha tarde única nun espazo senlleiro.” 

 
EXCURSIÓN POLAS TERRAS DE AUGA E CULTURA / PATRIMONIO  
Data: Domingo 9 de xullo 
Excursión : O Camiño Primitivo / O Burgo, Bóveda, Bacurín, San Romao / 12 km, fácil, apta para cadeiras de rodas / 
Xantar de campo 
Lugar de saída : Parada do bus urbano de diante do Seminario Maior (rúa Anxo López Pérez) 
Hora de saída : 10:30.  
Inscrición : Oficina Municipal de Turismo, Praza do Campo, 11, tf 982 251 658, ata as 14:00 do día anterior á excursión 
(Máximo, 35 persoas)  
Organiza : Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua do Concello de Lugo 

 
EXCURSIÓN POLAS TERRAS DE AUGA E CULTURA / ARQUITECTURA  
Data: Domingo 16 de xullo 
Excursión : O Camiño Primitivo. O Val do Mera / Santalla de Bóveda de Mera (con visita ó templo), Bacurín, San Pedro 
de Mera, San Romao da Retorta / 13 km, dificultade media; ida e volta en autobús / Xantar de campo 
Lugar de saída : Parada do bus urbano de diante do Seminario Maior (rúa Anxo López Pérez) 
Hora de saída : 10:30.  
Inscrición : Oficina Municipal de Turismo, Praza do Campo, 11, tf 982 251 658, ata as 14:00 do día anterior á excursión 
(Máximo, 35 persoas)  
Organiza : Concellería de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua do Concello de Lugo 

 


