PISTA 1
Para comezar a nosa busca temos que ir á sala onde hai barcos. Buscade os dous da
fotografía e anotade os nomes.

PISTA 2
Agora, se saídes pola porta que está detrás da Dorna, ides dar a unha escaleira de forma
helicoidal. Imos pornos no centro, no medio das tres ramplas. Cal é a que se prolonga ate
arriba de todo?

PISTA 3
A número III lévanos á sala da música. Alí tedes este instrumento. Como se chama?

PISTA 4
A música é parte importante das festas. Imos agora á sala de sociedade para buscar alí unha
festa do outono na que comemos o froito dos soutos.

PISTA 5
Imos agora a outra sala, á de pintura. Buscade alí este cadro. Que apelidos ten o pintor?

PISTA 6
O pai era Manuel Murguía, un importante historiador. Na sala do libro e da imprenta hai un
exemplar dun libro onde Murguía conta moitas cousas do pasado de Galicia. Sabedes xa de
que libro se trata?

PISTA 7
Imos agora ate a igrexa. Alí atópase o Panteón de Galegos Ilustres. Neste lugar está
soterrada unha grande poeta galega. Sabedes xa de quen se trata?
PISTA 8
De que artista era nai esta poeta?
PISTA 9
Agora podemos sentar e repasar o que vimos ate agora, descubrindo as seguintes palabras
na sopa de letras?
GAMELA OVIDIO TRAIÑEIRA ZANFONA CASTAÑA

HELICOIDAL

Se chegastes ata aquí xa visitastes unha boa parte do Museo. Parabéns! Agora, a buscar a
saída;-)

PISTA 1
Na igrexa atópase o Panteón de Galegos Ilustres. Neste lugar está soterrada unha grande
poeta galega. Sabedes xa de quen se trata?

PISTA 2
Ide agora á sala de pintura e procurade este cadro. Cal é o nome e apelido deste artista.
Quen podía ser a súa nai?

PISTA 3
O pai era Manuel Murguía, un importante historiador. Na sala do libro e da imprenta hai un
exemplar dun libro onde Murguía conta moitas cousas do pasado de Galicia. Sabedes xa cal
é?
PISTA 4
Nas imprentas, ademais de libros, deseñan e imprimen tamén carteis, convites de voda ou
programas de festas. Precisamente agora ímonos á sala de sociedade para buscar alí unha
festa do outono na que comemos o froito dos soutos.
PISTA 5
Localizastes as festas? Nelas hai música e na sala da música temos este instrumento. Como
se chama?

PISTA 6
Para continuar a nosa busca temos que ir á escaleira helicoidal. Imos baixar por ela e
pórmonos no centro, no medio das tres ramplas. Cal é a que se prolonga ate arriba de todo?
PISTA 7
Se saídes pola porta que está entre a escaleira I e a escaleira II iredes dar a unha sala na
que, entre outras cousas, hai barcos.
PISTA 8
Estades? Pois buscade os dous barcos da fotografía e anotade os nomes.

PISTA 9
Agora podemos sentar e repasar o que vimos ate agora, descubrindo as seguintes palabras
na sopa de letras?
GAMELA OVIDIO TRAIÑEIRA ZANFONA CASTAÑA
HELICOIDAL

Se chegastes ate aquí xa visitastes unha boa parte do Museo. Parabéns! Agora, a buscar a
saída ;-)

