
 

 

En Cerceda posuímos catro museos. Cada un deles 

con unha temática relacionada con Cerceda, onde 

se poden aprender curiosidades do municipio e 

outras de carácter xeral.  

As visitas son guiadas e de balde. Se estás 

interesada ou interesado en pasar unha xornada de 

divertimento e aprendizaxe, podes poñerte en 

contacto: 

-682 34 85 56 ou 981 68 50 01 

-museos@cerceda.es 
 

   

        ECOMUSEO                                      MUSEO DA MINERÍA 

             

      AULA DA NATUREZA            MUSEO DO MOUCHO 

PROGRAMACIÓN VISITAS  AULA DA NATUREZA 

E XARDÍN BOTÁNICO.  

Levar a cabo unha combinación de paseo e visita. 

Consistirá en ir dende O Campo da Feira ata o 

paseo do Acevedo, unha vez alí unha visita guiada 

polo Xardín Botánico e pola Aula da Natureza, 

continuar o paseo o carón do río Cabancos, e volta 

para o punto de quedada en Cerceda. 

-Todas as idades, pero ter en conta que vamos a 

camiñar. 

-Hora de 11:00-14:00 horas. 

-Data o 27 de abril. 

-Grupo máximo de 25 persoas. 

-Lembrar traer avituallamento para facer unha 

parada para a merenda, calzado e roupa cómoda. 

-Anotarse nos números de contacto ou dirección de 

correo, so se precisa nome e idade. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE VISITAS ECOMUSEO 

Ofertamos unha serie de visitas orientadas a mostrar 

os distintos recursos culturais e naturais do noso 

municipio. 

Visitantes de 4 anos ata 12 anos. 

-Horas de visita será de 10:00 á 12:00 horas. 

-Datas o 9 de febreiro e 16 de marzo.  

-Grupos de máximo 15, se quedan cubertas as 

prazas dunha data, apuntaríase na seguinte sen 

problema. 

-Anotarse nos números de contacto ou dirección de 

correo, so se precisa dar o nome e idade. 

 

Visitantes de todas as idades. 

-Horas de visita serán de 11:00-13:00 horas. 

-Datas o 23 de febreiro e 6 de abril. 

-Grupo de máximo 20 visitantes. 

-Anotarse nos números de contacto ou dirección de 

correo, so se precisa nome e idade. 

 

PROGRAMACIÓN VISITAS MUSEO DA MINERÍA 

O Museo da Minería amósanos un anaco da nosa 

historia coa explotación mineira. É o museo máis 

recente do municipio. 

-Todas as idades. 

-Hora de 11:00-12:30 horas. 

-Data  o 30 de marzo. 

-Grupo máximo de 30 persoas. 

-Anotarse nos números de contacto ou dirección de 

correo, so se precisa nome e idade. 
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