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entrada, afortunadamente conser-
vado co seu encoiado orixinal
pesia ó enorme derrubamento
que, procedente da propia mura-
lla, caeu sobre del.

Tanto no Antecastro como na
Entrada, hai que insistir en que
posteriores traballos de escava-
ción haberán de resolver ou,
cando menos, delimitar moitas
cuestións que agora se abren á
investigación nestas dúas áreas do
xacemento.

- Como era ben sabido, unha
profunda e demorada campaña de
limpeza de todo o Castro, e a con-
seguinte consolidación das súas

partes máis fráxiles, aumenta nota-
blemente a monumentalidade e o
carácter cultural e educativo deste
enclave patrimonial (ver foto 17).
Compróbase tamén que este labor de
acondicionamento total e globaliza-
do debe facerse polo menos dúas
veces ó ano e, endebén, é preciso
acometer unha campaña de consoli-
dación máis demorada e intensa en
determinadas estructuras da croa que
notan o paso do tempo e a utilización
social que de xeito contínuo se fai
deste Castro de Viladonga por parte
de todo tipo de público.

Con este estudio pretendemos
analisar, moi someramente, unha
serie de datos recollidos entre o
público visitante do Museo do Castro
de Viladonga que nos permitan saber
algo sobre as súas características
sociodemográficas, así como reco-
ller impresións do trato recibido polo
persoal do Museo e sobre aspectos
que sirvan para mellorar a súa estan-
cia no centro e o aproveitamento da
súa visita. Este estudio serve para
coñecer a evolución de determinados
aspectos do Museo e, dalgún xeito,
ven complementar anteriores traba-
llos realizados sobre este tema en
Viladonga (ver bibliografía final),
cos resultados dos cales se poden
comparar.

Elixiuse para recoller os datos o
período da primavera e verán do ano
2002, concretamente dende o 25 de
marzo ó 30 de setembro, incluíndo
así dous períodos vacacionais impor-
tantes: a Semana Santa e o verán, xa
que de forma específica interesa
coñecer a dinámica das visitas nos
meses nos que se produce unha
maior afluencia de visitantes e polas
indicacións que deles se poden
extraer respecto ás súas tendencias
na forma de visitar o Museo.

Os datos obtivéronse analizan-
do un total de 1.290 enquisas indivi-
duais, que o público respondía de
forma anónima (se ben hai moitos
casos de opinións asinadas), postas á
súa disposición nunca sala da exposi-
ción do Museo para ser depositadas
nun contedor ad hoc despois de cum-
primentadas.

Análise e comentario dos datos

A distribución mensual do
número de enquisas contestadas é
significativa, por canto mostra as
fluctuacións que veñen sendo habi-
tuais na afluencia de visitantes que
acoden ó Museo ó longo do ano.
Obsérvase unha maior concentración
nos meses de xullo e agosto polo que
respecta ós individuais ou que veñen
en pequenos grupos que, a miúdo,
forman parte do colectivo dos turis-
tas. Os escolares, con visitas organi-
zadas polos respectivos centros, aco-
den sobre todo en maio e xuño. As
asociacións de diverso tipo (cultu-
rais, veciñais, profesionais, de pais e
nais, etc.) teñen unha distribución
máis uniforme, se ben acoden a par-
tir da primavera e durante o verán. O
alto valor das cifras de marzo débese

en grande medida ó período vacacio-
nal de Semana Santa.

Segundo a porcentaxe dos datos
obtidos obsérvase que o perfil do
visitante se axusta ó dunha persoa
entre 21 e 40 anos (55,65 %), e con
nivel de estudios superiores (34,49
%) (Figuras 1 e 2). Hai un lixeiro
predominio de público feminino
(54,26 %). Estes trazos demográfi-
cos son análogos ós que se identifi-
can no contexto internacional dos
Museos (cfr. Lord, B. / Dexter Lord,
G.:1996, 130) .

Hai que ter en conta que, se ben
os resultados obtidos nesta mostra
que analisamos son significativos,
non deixan de ser unha certa aproxi-
mación á realidade. Así, centrándo-
nos nas respostas dadas á pregunta
da enquisa como fixo a visita, vemos
que a opción acompañado (de unha
a nove persoas) é a que obtén a
maior porcentaxe (90,38 %). A
opción en grupos escolares, cun 2,94
%, require unha observación particu-
lar xa que no momento de cubrir a
enquisa e por problemas de organiza-
ción neste tipo de visitas era o profe-
sor o que cumprimentaba unha
enquisa referida a todo un grupo. Se
cotexamos estes resultados cos que
figuran nos libros de rexistro de
entradas no Museo vemos que os
individuos que integran os grupos de
escolares supoñen algo máis da
metade do total de visitantes nos
meses ós que se refire este estudio.
Agora ben, os resultados da mostra
son significativos, se temos en conta
que os escolares forman un colectivo
particular de visitantes que veñen ó
Museo a realizar unha actividade
integrada nun programa establecido

Foto 17.- Vista aérea do Castro recén rozado e limpo, despois da intervención de 2003
e coas dúas áreas escavadas en primeiro e último plano (fot. J. Caínzos).

nuada desta parte do Antecastro, e
cunha evolución que, posiblemente,
tamén foi diversa nas súas funcións
(“de obra”, de almacenaxe, domésti-
ca, artesanal...).

- A área da entrada á croa pro-
porcionou información fundamental
para entender a configuración da
muralla e, sobre todo, a súa resolu-
ción cara ó acceso orixinal ó Castro.
Neste sentido, e ademais da presenza
de curiosos rebancos de cimentación
e construcción do recinto, podemos

falar agora de máis estructuras entre
a muralla e a croa (aínda pendentes
de abrir e aclarar), que parecen mar-
can unha sorte de intervallum ou
ronda interior nesta parte da acrópo-
le, cando no sector Norte tal ronda
vai por diante das casas adosadas ou
case apegadas á muralla.

Pero compre salientar particu-
larmente a configuración dos muros
de saída da croa, a xeito de bastións
ou batentes rectos que, ademais,
delimitan perfectamente o camiño de
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no colexio, é dicir, non veñen volun-
tariamente. A opción só / soa é a que
obtén menor porcentaxe, 1,55 % .

Así mesmo pode sinalarse que
o visitante adoita acudir principal-
mente ó Museo durante a fin de
semana, cunha preferencia horaria
para a visita entre as 19 e 20 horas
(horario só factible en primavera e
verán, loxicamente), e para a que
emprega unha media de entre 30 e 45
minutos (Figuras 3 e 4).

Na pregunta referida á forma a
través da cal se tivo coñecemento do
Museo, a alta porcentaxe dada á res-
posta: por outras persoas resulta
chamativa, xa que, tendo en conta a
existencia de medios incluídos na
oferta turística (guía de viaxe, ofici-
na de turismo, hotel...), é a difusión
da experiencia persoal da visita o que
máis inflúe para que outras persoas
se despracen a coñecer o Museo (e o
Castro) de Viladonga (o 54,80 %)
(Figura 5).

Outras respostas aportadas
polos visitantes en canto á razón ou
motivo da visita son a sinalización
na estrada (21 casos) e a aparición
do conxunto en publicacións (6
casos).

Respecto á procedencia do
público, hai que dicir, ou máis ben
comprobar o que era previsible, que é
a Comunidade Autónoma de Galicia
a que proporciona máis visitantes,
cunha representación do 44,41 % .

Segundo a porcentaxe de res-
postas, o resto das Comunidades
Autónomas españolas están repre-
sentadas na seguinte orde: Madrid,
Cataluña, Valencia, Castela e León,
Asturias e País Vasco (que son as que
aportan as porcentaxes destacables),

seguidas de Andalucía, Cantabria e
Murcia (estas dúas, por igual), Ara-
gón, Castela-A Mancha, Canarias e
Navarra (igualadas), A Rioxa, Estre-
madura e Illas Balears.

Ó público estranxeiro, que
representa tan só o 6,66 %, corres-
póndelle a seguinte orde: Inglaterra,
Francia, Portugal, Italia, Estados
Unidos, Holanda, Alemaña e Suíza.
Minimamente representados están
Bélxica, Noruega, Rusia, Arxentina,
Colombia e Australia.

Outro parámetro de moito inte-
rese para o Museo é a porcentaxe dos
visitantes que repiten a experiencia,
e que é a 21,62 %. Neste sentido e
como tamén era lóxico agardar, é
entre os visitantes procedentes de
Galicia onde se dan os valores máis
elevados, coa seguinte orde de maior
a menor número: Lugo, A Coruña,
Pontevedra e Ourense.

No que se refire a outras Comu-
nidades, convén destacar que aqueles
que repiten visita proceden sobre
todo de Madrid, Cataluña, País Vasco
e Asturias (neste caso, algo lóxico en
virtude da veciñanza xeográfica).

Dúas preguntas da enquisa refe-
ríanse ó desenvolvemento da visita
no Museo: unha, sobre o grao e a
calidade da atención prestada polo
persoal do centro, que é contestada
afirmativamente nunha grande maio-
ría; a outra, referida a se había moti-
vos (e cales eran estes) que fan incó-
moda a visita. Neste caso, a resposta
maioritaria foi negativa (79,06 %),
aínda que en 216 enquisas esta con-
sulta non foi contestada, non sabe-
mos se por que non había aqueles
motivos ou non se expresaban por
calquera circunstancia (discreción,

prudencia, desinterese, etc.). Nal-
gúns casos explicítase como motivo
de incomodidade o feito de que os
textos das vitrinas e paneis estean
escritos en galego (aínda que unha
traducción dos mesmos textos está
dispoñible en cada unha das salas do
Museo, en castelán, inglés, francés e
alemán).

Ademais destas dúas preguntas
de carácter cualitativo, tamén hai res-
postas en forma de comentarios ou
observacións, formato de aportación
que soamente é utilizado por unha
parte do público visitante.

Os exemplos máis significati-
vos serían os seguintes:

Alúdese á visita feita ó Castro
para sinalaren que a vexetación e as
árbores (de repoboación forestal)
que en boa medida o arrodean ó ocu-
par zonas próximas no monte do
xacemento, impiden unha contem-
plación do contorno paisaxístico
que, non hai moitos anos, era un
atractivo engadido para a visita dado
o dominio visual do Castro sobre
toda a comarca da Terra Chá e as
serras lindeiras.

Así mesmo apúntase que é
necesario seguir realizando máis
escavacións arqueolóxicas, e respec-
to do Museo hai que bota en falta
servicios como unha cafetería, ou
máis información sobre a vida e cos-
tumes dos habitantes galegos ante-
riores e posteriores á Cultura Castre-
xa e Galaico-romana, que é o tema
principal do sitio.

A miúdo atópanse referencias
positivas no sentido de que a monta-
xe e exposición nas salas do Museo é
ordenada e didáctica, agradecendo
que haxa traduccións en distintos

idiomas dos textos das vitrinas e,
incluso, que a entrada sexa gratuíta
(cando así coincidía por mor de ter
unha exposición temporal no Museo,
o que sucedeu en case todo o período
analisado). Como motivos de “como-
didade” na visita sinálanse a tranqui-
lidade e a limpeza.

Conclusións

Unha vez expostos estes datos,
podemos facer un pequeno exercicio
comparativo co breve estudio de
público realizado por Arias Vilas e
Sánchez Milao (1993) no periodo
1987-1991, co fin de observarmos a
evolución que mostran os resultados
dalgunhas das variables analisadas.

Se ben na aportación que agora
presentamos só se contabilizan
enquisas contestadas libremente e no
estudio referenciado se contaba
tamén con datos extraídos dos libros
de control de entradas, é posible ato-
par algunhas coincidencias:

Os días preferidos para as visi-
tas individuais ou en pequenos gru-
pos (familiares ou de amigos) seguen
sendo os da fin de semana, incluso
nos períodos estudiados nos que se
dan os principais movementos e esta-
días vacacionais. Con todo, durante
estes períodos, as visitas distribúense
algo máis uniformemente entre os
restantes días da semana se os com-
paramos cos períodos do outono ou
inverno.

Así mesmo, o tramo horario
preferido polos visitantes segue con-
centrándose nas horas da tarde, e o
tempo dedicado á visita do Museo
segue estando en torno ós 25 ou 30
minutos (similar ó utilizado para a
visita do Castro anexo, de control

Figura 3.- DÍA DA VISITA

Figura 2.- NIVEL DE ESTUDIOS

Figura 1.- IDADE DOS VISITANTES

más problemático ó estar aberto de
xeito permanente e sempre gratuíto).

Os centros educativos organi-
zan a visita no último trimestre do
curso escolar (abril, maio e xuño,
sobre todo nos dous últimos meses);
nesta circunstancia inflúe indubida-
blemente o tempo meteorolóxico,
tendo en conta ademais que parte da

visita se desenvolve ó aire libre no
xacemento.

Galicia segue aportando o
número máis alto de visitantes e den-
tro dela, desglosando os datos por
provincias, segue ocupando Lugo,
loxicamente, o primeiro lugar, segui-
do de A Coruña, Pontevedra e
Ourense. En cambio, obsérvanse
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de Viladonga dende 1985 ata 2003
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Historia e contido

A partir do ano 1985 comeza a
súa andadura a Biblioteca do Museo
do Castro de Viladonga, cun obxecti-
vo claro, o de ser instrumento funda-
mental de apoio ó traballo de docu-
mentación, conservación, investiga-
ción e difusión do centro. Baixo esta
idea, especialízase en disciplinas
como arqueoloxía, historia antiga,
patrimonio cultural, antropoloxía,
epigrafía, numismática e arte, e en
especial en temas referidos a Galicia.
Outros fondos sobre xeografía e xeo-
loxía, lingua e literatura, arquivos e
bibliotecas, historia xeral, guías, dic-
cionarios e lexislación completan o
repertorio temático que nos serve de
base para estructurar a ordenación
por materias e a distribución topo-
gráfica dos fondos da Biblioteca. 

A Arqueoloxía e o Patrimonio
Cultural son as materias que máis
destacan numericamente ó realizar o
reconto dos fondos bibliográficos e
cítanse aquí algúns exemplos sufi-
cientemente significativos de conti-
dos e títulos: teoría e práctica da
ciencia arqueolóxica, memorias de
escavacións de todo o territorio espa-
ñol e de Portugal, desde logo con
especial atención a Galicia, diferen-
tes estudios de xacementos e mate-
riais determinados: cerámica (Mer-
cedes Vegas, Marie-Hèlene et Jac-
ques Santrot, M. Beltrán...); metais
(Fouilles de Conimbriga, Los bron-
ces romanos en España, Les armes
des Romains de M. Feugère, etc.);
vidro (Roman Glass in Spain de A.
Jennifer Price -1981-, Le verre d’é-
poque romaine. Au musée archéolo-
gique de Strasbourg de Arveiller-
Dulong, V. & Arveiller, J. -1985-,

Glass of the Caesars de Harden,
Hellenkemper e Painter -1987-,
Vidrio Romano en Hispania. La re-
volución del vidrio soplado -2001-,
Vidro Provincial Galaicorromano,
de M. Xusto Rodríguez -2001-;
Vidrios Romanos de Herrera de
Pisuerga. Palencia, F. Javier Marcos
Herrán -2002-, etc.); minería antiga
(Claude Domergue, Sánchez-Palen-
cia...). Poden citarse tamén as publi-
cacións do Centre Pierre Paris: F.
Mayet (1975): Les céramiques à
parois fines dans la Péninsule Ibéri-
que; Arias Vilas, Le Roux, Tranoy
(1979): Inscripcións romains de la
province de Lugo; Gorges (1979):
Les villes hispano-romains. Inventai-
re et Problématique archéologiques;
Tranoy (1981): La Galice Romaine.
Recherches sur le nord-ouest de la
P.I. dans l’Antiquité; Le Roux
(1982): L’armée romaine et l’organi-
sation des provinces ibériques d’Au-
guste à l’invasion de 409; Coffyn: Le
Bronze final atlantique dans la P.I.;
Mayet (1983): Les ceramiques sigi-
llées hispaniques... 

Están representados autores
extranxeiros como Helmut Schlunk,
Henri Hubert, Armando Coelho
Ferreira da Silva, Jorge de Alarcão,
C.A. Ferreira de Almeida, entre
outros; españois como García y
Bellido, Blanco Freijeiro, Alberto
Balil, Pedro de Palol, José Mª Bláz-
quez, C. Fernández Ochoa, etc., etc.;
galegos como Francisco Calo Louri-
do, Xulio Carballo Arceo, Raquel
Casal, F. Pérez Losada, Fariña Busto,
Xulio Rodríguez González, Xosé
Carlos Sierra, Rodríguez Colmenero,
Vázquez Varela, Acuña Castroviejo,
Arias Vilas, Manuel Xusto Rodrí-
guez, Ladislao Castro Pérez, Caama-

ño Gesto, e un longo etc. Poden des-
tacarse asimesmo monografías e arti-
gos de: López Cuevillas e Bouza-
Brey: Os Oestrimnios, os Saefes e a
ofiolatría en Galiza – facsímil de
1992 editado pola Universidade de
Santiago de Compostela; só de Cue-
villas: Castro de Cameixa, La Civili-
zación Céltica en Galicia, O culto
das fontes no NW hispánico, Las
Joyas Castreñas, etc..., e de Bouza-
Brey: “Cuentas de Bronce decoradas
de los Castros Galaicos” en Cuader-
nos de Estudios Gallegos XVIII,
Etnografía y Folklore de Galicia,
Inscripciones Romanas de Galicia,
La Mitología del agua en el NW his-
pánico entre moitos outros títulos
destes e doutros autores.

En canto ó Patrimonio Cultural,
incluíndo tanto o referente a museo-
loxía como a museografía, a Biblio-
teca está nutrida de manuais, obras
especializadas adicadas á conserva-
ción e restauración en xeral ou a
materiais determinados, difusión,
didáctica, exposicións, documenta-
ción, catálogos de exposicións,
numerosas guías de museos (locais,
rexionais, estatais; galegos, españois,
extranxeiros...), monografías sobre o
coleccionismo, inventarios e catálo-
gos de patrimonio moble e inmoble,
etc.

Existe unha sección de Publica-
cións Periódicas cunha temática
diversa en lingua galega, portuguesa,
castelá e noutros idiomas: Revista de
Arqueología, Dossiers d’histoire et
archéologie, Boletín ICOM,
Museum, Anabad, Anabad-Galicia,
Archivo Español de Arqueología,
Complutum, Hispania Antiqva, Tra-
bajos de Prehistoria, Revista de Gui-
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Figura 5.- FORMA DE COÑECER O MUSEO

Figura 4.- HORA DA VISITA

variacións con respecto ás restantes
Comunidades Autónomas xa que os
puntos de procedencia foron
ampliándose nos últimos anos, como
sucede tamén có público estranxeiro,
aínda que neste caso en menor pro-
porción.

Detéctase unha reducción na
porcentaxe daqueles que nunca esti-
veran antes no Museo, que non
periodo anteriormente estudiado era
do 93,6 %, e no ano 2002 que aquí
analisamos representa o 78,29 %.

NOTA.- Agradezo moi viva-
mente ó persoal de vixilancia do
Museo do Castro de Viladonga a
axuda e colaboración prestadas para
o reconto das enquisas utilizadas na
realización deste traballo.
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