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RECUPERANDO VISITANTES, 
ACTIVIDADES PRESENCIAIS E 
AMPLIANDO ESPAZOS PÚBLICOS 
NO CASTRO DE VILADONGA PARA 
FUTURAS INVESTIGACIÓNS

O 14 de marzo do ano 2020, coa declaración do estado 
de alarma para a xestión da crise sanitaria provocada 
pola pandemia da Covid 19, o Museo do Castro de 
Viladonga tivo que pechar as portas ao público e 
suspender as actividades programadas de maneira 
presencial. Esta situación provocou que, durante 
este período, o museo se vise obrigado ao uso das 
plataformas dixitais, redes sociais, visitas virtuais etc... 
para seguir ofrecendo e achegando de maneira virtual 
toda a información e actividades que se realizaban de 
maneira presencial. A finais do mes de maio, o museo 
reabre as súas portas, o que supuxo un reencontro cos 
visitantes; porén, os protocolos asinados, as esixencias 
sanitarias e os límites de capacidade provocaron unha 
menor afluencia de público e a perda de grupos, sobre 
todo de escolares. Pasados dous anos, aínda lonxe das 
visitas do ano 2019, o museo e o castro recibiron, de 
xaneiro a agosto deste ano, 17.151 visitantes, o que 
supón un 60% dos que recibiron nos mesmos meses 
do ano 2019.

O levantamento das restricións sanitarias supuxo 
unha progresiva recuperación e a volta á normalidade. 
Isto permitiu realizar, de maneira presencial e sen 
límite de capacidade, todo o programa de actividades 
programadas; as de difusión, coa mostra “50 anos de 
traballos arqueolóxicos no castro de Viladonga” e a 
realización do I Encontro Internacional de cesteiros/as 
no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro; as 
de didáctica, con visitas guiadas e o uso de unidades 
didácticas e cadernos de traballo cos grupos escolares, 
a realización de diferentes obradoiros para nenos e 
adultos (sobre a cerámica castrexa, o tecido, a botica 
ou o lume na antigüidade), campamentos de verán 
para a conciliación familiar, así como, en colaboración 
coa Asociación de Amigos do Museo e Castro de 
Viladonga e o Concello de Castro de Rei, eventos para 

a celebración do Día das Letras Galegas, coa lectura 
dramatizada de Florencio Delgado Gurriarán e música, 
do Día Internacional dos Museos con teatro no castro 
e da Noite dos Museos con música, baile, xogos 
populares e concertos.

Estas actividades non sería posible realizalas sen os 
previos traballos de conservación, documentación e 
investigación do xacemento. Por iso, para este museo 
é prioritario e esencial seguir traballando para que, este 
castro, de aproximadamente, 40.000 m2 de extensión, 
chegue a ser na súa totalidade de titularidade pública 
e así poder seguir investigando e facilitar as visitas 
por todo o seu recinto. Para conseguir este obxectivo, 
o museo, coa colaboración do alcalde do Concello de 
Castro de Rei e a Secretaría Xeral de Cultura, continúa 
cos trámites para a adquisición de 3,2 Ha, superficie 
que comprende o antecastro sureste e unha boa parte 
do sistema defensivo, no seu lado leste. 

Esta superficie vese ampliada con legados e donativos. 
Á xenerosidade de José Luís Balado García, que no 
ano 2016 deixou como legado 3,15 Ha e da súa dona 
Generosa Muinelo Lejo, súmanse as 0,2907 Ha doadas 
por Daniel José Ramos García, Alicia García Pin e Mª 
Nieves Blanco García, e as 10,50 áreas de Adoración 
Táboas Paredes. 

Agradecemos este xesto, tan xeneroso e desinteresado 
destes propietarios, que os levou a legar e doar un 
patrimonio familiar para que sexa compartido polo 
conxunto da sociedade, ampliar a titularidade 
pública deste conxunto arqueolóxico para futuras 
investigacións, e con iso contribuír ao enriquecemento 
patrimonial galego.
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Exposición 50 anos de escavacións arqueolóxicas no Castro de Viladonga (1971-2021). Museo do Castro de Viladonga


