
Boletín da Asociación de Amigos do Castro de Viladonga8

ACTIVIDADES DO MUSEO  
E DA ASOCIACIÓN

Este número 21 do Boletín CROA adianta uns meses 
a súa saída, para axustarse mellor á anualidade 
correspondente e para tentar cumprir o seu importante 
labor pese ás dificultades económicas imperantes, 
que non son poucas.

Por esta razón, esta habitual sección da revista 
dedicada a resumir as actividades realizadas refírese 
nesta ocasión practicamente á primeira metade do 
ano 2011 pero, en todo caso, son o suficientemente 
relevantes para dar aquí conta delas.

Por outra parte, aínda que aparezan citadas por 
separado no título, en realidade as actividades do 
Museo, sufragadas pola Consellería de Cultura e 
Turismo como entidade xestora deste, tamén contan 

coa participación e colaboración activa, e tamén, ás 
veces, económica e “en especie” da Asociación de 
Amigos do Castro, incluíndo a elaboración, publicación 
e difusión deste Boletín CROA.

Debemos resaltar, en primeiro lugar, a confirmación 
do acerto e do bo resultado práctico, pensando nun 
público cada vez máis diversificado, da renovación 
museográfica realizada no Museo entre os anos 2008 
e 2009. Soamente hai que facer constar a mágoa de 
non poder dispoñer dos novos materiais didácticos 
para grupos escolares, xa preparados pero sen 
poderen ser editados, nunhas condicións dignas e 
atractivas en canto á súa presentación, por mor das 
restricións orzamentarias e a pesar do bo traballo 
realizado polas persoas do departamento de educación 
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e acción cultural encargadas deste labor fundamental 
no ámbito museístico.

No mes de maio levouse a cabo unha limpeza e rozado 
a fondo de todas as zonas de titularidade pública do 
Castro e do contorno do Museo (foto 1), como avance 
incluído dentro dun plan cuatrienal a desenvolver con 
fondos europeos por parte da Xunta e que esperamos 
funcione de xeito estable e sexa, por fin, operativo para 
todo o relacionado co coidado, mantemento e estudo 
do xacemento castrexo e galaico-romano de Viladonga, 
como parte fundamental dun conxunto patrimonial no 
que a atención ao Museo non se pode entender sen 
a mesma dedicación, técnico-administrativa e tamén 
económica, ao propio Castro.

Aqueles traballos de adecuación do xacemento foron 
inmediatamente anteriores á conmemoración anual 
da Noite e do Día Internacional dos Museos, que este 
ano 2011 se centrou no que segue:

A primeira celebración (no serán do sábado 14 de maio) 
contou coas habituais actividades de música tradicional 
a cargo dos Valuros de Castro de Rei, os petiscos e 
queimada e a visita nocturna ao xacemento á luz 
dos fachos; pero, ademais, este ano representouse 
o diálogo co ‘Tolo do Castro’ da obra “Don Otto de 
viaxe pola Chaira”, de Xosé Manuel Carballo (foto 2), 
e o resto de actuacións estivo protagonizado polas 
asociacións lucenses de recreación histórica Caetra 
Lucensium e Lugdunum, nunha actividade moi ben 
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preparada, completa e participativa (fotos 3 e 4), 
contando sempre co xa acostumado e importante 
papel da nosa Asociación de Amigos.

O segundo evento conmemorouse o mércores 
18 de maio, coa apertura dunha Exposición (que 
quedara pendente desde o ano pasado por reaxustes 
económicos) sobre o tema “Castros Lucenses: 
Investigación e posta en valor”, na que, ademais de 
paneis informativos con interesantes e espectaculares 
fotografías aéreas dunha ducia de xacementos 
castrexos da provincia de Lugo, se mostran por 
primeira vez ao público varias lousas gravadas -con 
cabalos, peixes e labirintos- do Castro de Formigueiros 
(Samos) (foto 5).

A Asociación de Amigos do Castro renovou o seu 
sitio web, cunha importante actualización e selección 
dos apartados máis útiles e, por tanto, máis visitados, 
sempre dentro da posibilidades de soporte e 
mantemento a realizar pola propia Asociación, e tendo 
en conta ademais que, nun futuro que esperamos 
non sexa moi dilatado no tempo, se complementará 
coa actualización do sitio web oficial e corporativo do 
Museo.

Por outra parte, a Asociación continuou co seu labor 
de difusión e promoción do Castro e do Museo 
por medio da reprodución ou réplica de materiais 
arqueolóxicos e culturais, e segue integrada nas 
actividades da Federación Española de Asociacións de 
Museos (FEAM).

Por último, non está de máis salientarmos a relación 
que tanto o Museo como a súa Asociación de Amigos 
teñen establecido con outras entidades similares, 
por exemplo co Consello Galego de Museos (do 
que, por certo, o centro de Viladonga foi un dos seus 
promotores e fundadores), ou con outros colectivos 
culturais como os Amigos da Feira de Castro de 
Rei (que vén mantendo a Ruta do Azúmara que ten 
o Castro como punto de inicio e/ou remate), o Club 
Valle-Inclán de Lugo ou os Amigos do Patrimonio de 
Castroverde.

(Resumiu Felipe Arias Vilas)
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