
Obras indispensables que analizan a
grande variedade da nosa arte nos múl-
tiples campos do coñecemento.
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❙ 12 tomos de 209 páxinas cada un.

❙ Formato 24 x 30 cm.

❙ Papel Creator Silk de 200 g.

❙ Máis de 2.000 fotografías a toda cor.

❙ Encadernación en tea con estampacións

en prata.

❙ Sobrecuberta plastificada en brillo.

❙ Textos elaborados por prestixiosos

especialistas.

❙ Edicións en galego, portugués e castelán.

novagalicia.com



Dous volumes nos cales atoparemos unha completa análise da pintura e
escultura que nos informan do Románico, Gótico, Renacemento, Barroco,
Neoclásico á Modernidade rematando coa Arte do Século XX. O mellor da

arte do noroeste peninsular nunha obra pensada para o disfrute dos sentidos.
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978-84-85401-82-6

978-84-85401-81-9

978-84-85401-72-7

978-84-85401-83-3

Un profundo estudo da evolución da arte a través dos conxuntos ar-
quitectónicos máis importantes abarcando desde o Prerrománico ata
os nosos días. A rica e extensa arquitectura galaico-portuguesa nun

gran despregue de información.

[ Arquitectura II ][ Arquitectura I ]

978-84-85401-74-1978-84-85401-73-4

[ Pintura e Escultura I ] [ Pintura e Escultura II ]

Unha obra dividida en catro tomos na cal se realiza un minucioso e
pormenorizado estudo de 285 museos de Galicia e Norte de Portugal. Un
percorrido por orde alfabética da sua historia, dos lugares máis singulares

e as súas pezas máis destacadas.
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978-84-96293-75-5

978-84-96293-74-8

978-84-96293-76-2

Unha temática indispensable que nas súas 832 páxinas nos permite
analizar a gran diversidade de coleccións temáticas que abordan os 

nosos museos: arte, arqueoloxía, etnografía, antropoloxía...

[ Museos IV ][ Museos III ]

978-84-96293-88-5978-84-96293-87-8

[ Museos I ] [ Museos II ]
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Prezo Colección: 590 €

Prezo Colección: 295 €

Prezo Colección: 295 €



Unha apaixonante obra que realiza un detallado percorrido arqueolóxico
en cinco diferenciados temas: Arte e Civilización da Gallaecia Romana,
Calcolítico e idade de bronce, Arte megalítica, Cultura Castrexa, Galicia

Romana, finalizando coa Romanización do Norte de Portugal.

AeC
3

978-84-85401-35-2 978-84-85401-36-9

Un indispensable traballo que evidencia as raíces comúns entre dúas
zonas, que, co paso do tempo, non diminuíron as similitudes entre

elas. Analiza a gran diversidade da nosa cultura dividíndoos en
Culturas do mar, Cidades e vilas, Crenzas e festas, Terras de centeo e

castaña e Terras de viño e millo.

[ Etnografía II ][ Etnografía I ]

978-84-85401-45-1978-84-85401-44-4

[ Arqueoloxía I ] [ Arqueoloxía II ]
16

Prezo Colección: 295 €

Prezo Colección: 295 €

978-84-85401-34-5

978-84-85401-43-7


