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EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 

 

 

SALAS TEMÁTICAS 

Os tecidos 

Simboloxía dos oficios 

O peche 

A madeira escavada 

A luz 

A materialidade da fe 

A arte de curar 

Os cultivos tradicionais 

A rotulación dos contidos permite a realización de 

percorridos autónomos 

VISITAS GUIADAS:  

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE 

A remodelación da planta baixa  que acollía, entre outras,  a exposición temporal 

“Do paínzo ao millo: os mil grans”, adáptase para a súa permanencia ampliando 

os seus contidos e incluíndo tamén outros cultivos que foron transcendentais no 

agro galego como a pataca, a castaña e a vide. 

 



EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 

 

ANCESTROS TECNOLÓXICOS 

A exposición pretende recoller a evolución tecnolóxica  

a través dunha escolma de pezas organizadas en cinco 

ámbitos representativos: 

 O doméstico: da ampla produción de enxoval exhí-

bense batedores, picadoras  ou reladores. 

 O traballo: o auxe das tarefas administrativas de-

termina a elección das máquinas de escribir. 

 Os medios de comunicación: teléfono, radio e tele-

visión marcan unha revolución mudando hábitos e 

formas de relacionarse.  

 O ocio: o consumo da música mudou cos gramófo-

nos, tocadiscos e radios pasando, estas, de ser un 

medio de comunicación  a selo de lecer . 

 A arte: representada pola fotografía e os aparellos 

que acompañaron ao ser humano no seu devezo 

por conxelar o tempo. 

Lugar: Sala de Exposicións Temporais 

Datas: prorrogada ata o 31 de decembro. 

ENTRADA GRATUÍTA 



EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 

 

CONVITE AO AVECER 

Investigación e creación de Nuria Ferreiro arredor da etnome-

dicina. A artista establece unha relación directa entre distin-

tos campos de coñecemento como o son a etnografía, a antro-

poloxía e a arte contemporánea.  

“O eixo de interese persoal radica no tema da etnomedi-

cina, xa que, un exemplo de bens intanxibles que urxe 

conservar son os ensalmos que se empregan en ritos fa-

vorecedores ou propiciatorios e que son transmitidos 

oralmente de xeración en xeración. Os vencellos persoais 

que como autora me unen a estes textos teñen que ver coa 

miña nai Rosa, a miña avoa Celia e a miña bisavoa 

Alicia, pois o meu contacto con este particular mundo é 

a través delas”. 

Os resultados artísticos sitúanse no ámbito da instalación e os 

materiais empregados, ademais de ser na súa maioría elemen-

tos cotiás que se empregan xunto coas verbas, funcionan co-

mo un nexo común entre as distintas obras . 

Lugar: Sala de “A arte de curar” 

Inauguración: Noite Branca. 

ENTRADA GRATUÍTA 



EXPOSICIÓN VIRTUAL 

 

 

BUXAINAS E ASUBÍOS 

Colección de Patuxa Limón,  mestra de Educación 

Primaria e  profesora de audición e linguaxe. Utilizaba  

os xoguetes como apoio para ensinar. 

Aprender a enrolar o cordel e  lanzar o trompo era 

unha aprendizaxe longa e laboriosa que levaba un 

tempo e xeraba competición entre nós. Polo que de-

dicarlle tempo a adestrar e mellorar a  destreza era 

importante... 

O meu traballo escolar como mestra sempre estivo li-

gado á literatura de  tradición oral, as lerias e enre-

dos  para xogar,  e foi a través deles e das propostas 

de recuperación dos xogos e xoguetes populares como 

retomei os trompos. 

Paralelamente á colección dos trompos fun facendo a 

das buxainas, para min bailarinas, máis sinxelas 

de bailar xa que non precisan vestirse co cordel ... 

Lugar:  https://museoliste.org/blog/ 

Datas: : do 15 de marzo ao 31 de decembro. 

VISITAR EN: 

 https://museoliste.org/blog/ 



ACTIVIDADES VERÁN 

 
1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

 

MARIANO MARCOS ABALO: A VIDA DEBUXADA 

Debuxante e escritor, autor do célebre “Esconxuro da queima-

da” recitado  moitas veces en múltiples celebracións en toda 

Galicia sen coñecer a súa autoría. 

Os seus debuxos son os protagonistas desta actividade como 

salvagarda dunha realidade etnográfica que recrea contidos do 

museo.  

Desenvolvemento: 

 Parte expositiva: exhibición de obras do artista: “As 

árbores”, “Os espantallos”, “As nosas cousas”. 

 Parte lúdica: xogo de aprendizaxe e entretemento de re-

coñecemento de oficios, identificación de pezas ou configu-

ración de debuxos seguindo simples trazos, ou acertixos 

por medio de  seriados.   

 Parte manipulativa: creación dun “Mouchiño de Mariano”. 

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Duración: 60 m. 

Dirixido a: grupos de Educación Primaria (de 6 a 12 anos) 



ACTIVIDADES VERÁN 

 
1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

 

ENIGMA 

Os xeroglíficos, as mensaxes cifradas e outras linguaxes 

gardaron información que, ás veces, segue a ser un mis-

terio. Partindo da grande curiosidade que espertan, ali-

mentando un devezo por coñecer que non sempre con-

seguimos resolver, convidamos aos participantes a mer-

gullarse no seu enigmático mundo. 

 Desenvolvemento:  

 Parte teórica: breve introdución audiovisual 

ao mundo dos códigos, mensaxes cifradas e 

aspectos relacionados. 

 Parte lúdica: xincana arredor do tema. 

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Duración: 60 m. 

Dirixido a: grupos de E. S.O (de 12 a 16 anos) 



ACTIVIDADES VERÁN 

 
1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

 

OS SONS DO TRABALLO 

Sons como a martelada do ferreiro, a máquina de coser 

da costureira, o chifre do afiador,  proporciónannos  un  

punto  de  partida que nos introduce no mundo dos ofi-

cios a través de aspectos que poden resultar familiares, 

establecendo relacións que xeran coñecemento. 

Desenvolvemento: 

 Parte teórica: introdución con breve percorrido 

pola Sala dos Oficios. 

 Parte práctica: recoñecemento de oficios e dos ele-

mentos que os definen protagonizados polos seus 

sons. 

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Duración: 60 m. 

Dirixido a: grupos de Educación Infantil e 1º Ciclo de 

Primaria ( de 3 a 8 anos) 



ACTIVIDADES VERÁN 

 
1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

 

BRUXULEANDO 

Croquis, compases, agullas de marear, astrolabios, es-

trelas, sol, relevo, servían para chegar a calquera sitio, 

incluíndo novos mundos.  

Introdución aos antigos sistemas de orientación resol-

vendo probas que evidencien dotes de descubridores e 

aventureiros. 

A actividade constará de: 

 Parte teórica: achega aos medios de orientación ao 

longo da historia. 

 Parte práctica: resolución de distintas probas in-

cluíndo a construción e uso de rudimentarios apa-

rellos de orientación  

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 6 a 12 anos . 



ACTIVIDADES VERÁN 

 
1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

 

MISIÓN IMPOSIBLE 

Actividade que xungue aprendizaxe e diversión nunha 

encadeada serie de misións que farán que os nosos 

visitantes máis novos coñezan o Museo e as súas pezas. 

Só os que teñan madeira de axentes segredos 

conseguirán completar a xincana que terá como 

obxectivo recuperar ás alfaias roubadas a unha 

importante organización que non parará ata telas de 

novo no seu poder. 

A actividade constará de: 

 Introdución ao xogo e aos seus obxectivos a través da 

lectura de carta onde se dan conta dos feitos. 

  Xincana composta por unha serie de desafíos 

arredor das pezas exhibidas co fin de atopar as 

alfaias roubadas.  

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 6 a 12 anos . 



ACTIVIDADES VERÁN 

 
1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE  

ÁLBUM DE FAMILIA 

Como se dun cluedo se tratase,  teremos que adiviñar 

quen matou a Xusto Hermelo. Pero, quen era este 

home, cando e onde viviu, por que foi asasinado. As 

fotografías darannos a clave. 

A través do xogo entenderemos a importancia da 

fotografía, non só como elemento artístico, senón 

tamén documental. Mediante a súa manipulación e 

análise seremos quen de coñecer grandes segredos. 

A actividade constará de: 

 Introdución á arte da fotografía coa visita á 

exposición temporal “Ancestros tecnolóxicos” na 

parte dedicada ás cámaras fotográficas e a súa 

evolución  

 Xogo de descubrimento e investigación no que 

fotografías e museo serán os fíos condutores. 

Datas: do 1 ao 31 de xullo. 

Duración: 60 minutos. 

Dirixido a: grupos de 12 a 16 anos . 



XORNADAS PARA A COMUNICACIÓN 

 
 

ENTRADA LIBRE 

 

 

DA INTUICIÓN AO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E A INNOVACIÓN 

Convivimos con avances científicos e tecnolóxicos que xorden, con 

frecuencia e en curtos espazos de tempo, como nunca ocorreran na 

historia da humanidade, que conviven e se aplican con outras 

innovacións que xurdiron e se aplicaron grazas á intuición daqueles 

que querían obter unha funcionalidade para satisfacer unha 

necesidade; hoxe, poden ser susceptibles de estudo desde diferentes 

enfoques como son o etnográfico, o científico e o tecnolóxico. 

Poñente: José Enrique Ares. Catedrático da ETSII da UVigo na 

área de Enxeñería de Procesos de Fabricación. 

Data e hora: mércores 13 de xullo ás 17:30 h. 

ANCESTROS TECNOLÓXICOS INVISIBLES: ALGÚNS EXEMPLOS 

A exposición “Ancestros Tecnolóxicos” constitúe un catalizador 

para recuperar parte do noso pasado inmediato en áreas próximas e 

cotiás. Por un lado, elementos tecnolóxicos cuxa evolución  adoita 

non ser prezada e, por outro, solucións técnicas ancestrais que 

continúan a ser eficaces. O principal obxectivo da conferencia é 

traer á consciencia colectiva este aparente paradoxo a través de 

exemplos emblemáticos e promover a reflexión e o debate. 

Poñente: Miguel Ángel Sebastián. Catedrático  de Enxeñería de 

Construción e Fabricación da ETS de enxeñeiros industriais da 

UNED na área de coñecemento de Proxectos de Enxeñería. 

Data e hora: venres 15 de xullo ás 12:00 h. 

Fotografía de Lucas Nogueira Escudero (c.a. 1950).  Arquivo Museo Liste 



PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

NOITE BRANCA 

 
 

ENTRADA LIBRE ATA COMPLETAR AFORO 

 

 

NOITE BRANCA 

Como cada ano no mes de agosto, o museo súmase a es-

ta celebración que, promovida polo Concello de Vigo, 

abre e amosa ao público, en amplo horario, os museos e 

centros culturais  da cidade desfrutando dunha progra-

mación especial que convide a compartir espazos e ex-

periencias. 

No 2022 o Museo Liste participará con: 

 Visitas guiadas especiais. 

 Inauguración e presentación da exposición 

“Convite ao avecer” coa obra de Nuria Ferreiro na 

Sala de  A arte de curar. 

 Actuacións musicais. 

 



 

 

ESPAZO “CO TEU CAN” (DOG FRIENDLY) 

VISITE O NOSO BLOG: https://museoliste.org/blog/ 

 

HORARIOS 

DE MARTES A SÁBADO : de 10:00 h. a 14:00 h 

MÉRCORES: de 10:00 h. a 14:00 h. e de 17:00 h. a 19:00 h. 

PREZOS DE ENTRADA 

Xeral: 2 € 

Reducido: 1€ (3ª idade, parados, estudantes e integran-

tes de grupos). 

Gratuíto: menores de 6 anos; Centros de Ensino do Con-

cello de Vigo e Asociacións da 3ª Idade do Concello de 

Vigo;  exposicións temporais e actividades que así o indi-

quen; os mércores en horario de tarde. 

CONTACTO 

Tfno. 986 244 698 

Rúa Pastora, nº 22, Vigo 

recepcion@museoliste.org 

visitas@museoliste.org 


