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Editorial

Hai xa máis de corenta anos que Manuel Chamoso 
Lamas, a instancias do ilustre fillo de Castro de Rei, 
Ramón Falcón, iniciaba as escavacións arqueolóxicas 
no Castro de Viladonga, e no pasado outono de 2011 
tivemos tamén a fortuna de conmemorarmos os 25 
anos da apertura ó público do seu Museo. Despois 
destas décadas de traballo arqueolóxico e museístico, 
ó cabo fundamentalmente científico e patrimonial, 
cómpre facermos algunhas reflexións sobre o que 
supuxo e o que supón hoxe o conxunto do Castro e 
o Museo de Viladonga para o concello e a comarca de 
Castro de Rei, e por extensión para toda a Terra Chá 
lucense e mesmo as áreas lindeiras.

Son varios e diversos os puntos de vista que se deben 
ter en conta nunha mínima análise do impacto deste 
Castro e o seu Museo na comarca: o puramente 
arqueolóxico e histórico, o patrimonial (tanto cultural 
como natural), o turístico, o educativo, o identitario, o 
social e incluso o económico, en todos os casos con 
aspectos positivos e negativos, que de todo haberá.

Estamos falando dun xacemento arqueolóxico dunha 
gran singularidade en canto se trata dun castro que 
permite coñecer a evolución do hábitat rural galaico en 
época romana, que deu e dá unha gran cantidade de 
materiais arqueolóxicos que tamén destacan moitas 
veces pola súa calidade, todo o cal se documenta 
e se interpreta no Museo para a súa  transmisión 
e comunicación, amena e didáctica, a todo tipo de 
público. En fin, un conxunto patrimonial que, coas súas 
características e a súa andaina de entrega permanente 
á sociedade, cumpre o que esta demanda, ou debera 
demandar.

Este enclave patrimonial ten, pois, unha importancia 
obxectiva como xacemento castrexo e galaico-romano, 
que non é exclusivo pero si é o único que é Ben de 
Interese Cultural e que ten un Museo asociado que 
funciona como tal desde hai máis dun cuarto de 
século.

A maiores, procurouse sempre ter unha estreita 
vinculación con outros sitios e iniciativas culturais e 
patrimoniais da comarca chairega en xeral e do concello 
en particular, e abonde citar os exemplos de colaboración 
con asociacións culturais próximas, especialmente cos 
Amigos da Feira de Castro de Rei, na celebración das 
Festas Baluras, na elaboración dun vídeo da sementeira, 

sega e malla, ou da posta en marcha e potenciación das 
rutas de sendeirismo de Castro de Rei, maiormente a 
Ruta do Azúmara pero tamén a do Monte da Escrita, 
coa significación simbólica, e por tanto social, que este 
lugar ten nesta comarca chairega. Aínda así, bótase en 
falla un mellor coñecemento e un meirande aprecio 
deste ben patrimonial por unha parte dos veciños 
da contorna, que non sempre o valoran como sería 
desexable e mesmo obrigado.

Non é menos importante o paso por Viladonga de moitos 
centros escolares, sen esquecer os doutro tipo e moi 
diversa composición e extracción social, non só porque 
o ensino e a educación permanente é fundamental, 
sobre todo se a asociamos ó patrimonio cultural en 
canto que reflexo da nosa historia, senón pola difusión, 
directa e indirecta, do Castro de Viladonga e, por ende, 
de Castro de Rei.

Igual reflexión cumpriría facer do impacto nos medios 
de comunicación, e non só no ámbito máis próximo 
senón tamén, e por mor da difusión en todo o mundo, 
-e non é unha frase feita- a través da web http://www.
aaviladonga.es (e tamén, pero en menor medida porque 
está sen a necesaria actualización como demanda 
o Museo desde hai algún tempo, por medio da web 
institucional http://museocastroviladonga.xunta.es).

Pero é que incluso, nestes tempos en que todo se 
quere cuantificar e mercantilizar, pódese falar dunha 
incidencia económica directa, reflectida, por exemplo, 
na hostalería deste e doutros concellos lindeiros, nos 
postos de traballo directos e indirectos relacionados co 
Museo e/ou cos traballos arqueolóxicos no Castro, no 
comercio das localidades máis próximas, nas empresas 
de transporte, etc.

En definitiva, a estas alturas, cremos que o Museo e 
o Castro de Viladonga cumpren un papel importante, 
cualitativa e tamén cuantitativamente, que loxicamente 
é sempre mellorable con máis difusión, mellores 
infraestruturas, con máis recursos (tamén humanos, 
con máis empregos para todo –traballos arqueolóxicos, 
actividades varias, publicidade e sinalización, difusión...-, 
ó tempo que debera ter unha maior incidencia na 
asunción do patrimonio cultural e natural, por exemplo 
para evitar desfeitas medioambientais e para promover 
un maior interese social pola cultura propia, a información 
veraz e a educación proactiva a todos os niveis.
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Cando se estaba preparando este número de CROA, 
deixounos Bernardo García Cendán, o vilalbés que foi 
crego comprometido cos máis débiles, benquerido 
profesor e clarividente sociólogo no Campus 
Universitario de USC en Lugo, agudo e admirado 
escritor, sentido poeta e ameno comentador en 
diversos medios de comunicación, entre moitas outras 
cousas. Era un gran amigo e un senlleiro valedor do 
Castro e do Museo de Viladonga e particularmente 
dalgúns que nel traballamos, aínda que non fose 
membro da nosa Asociación, e non por culpa del -que 
reclamaba a miúdo o boletín de inscrición- senón por 
desleixo dos que non lle dabamos mandado o papel 
para facerse socio. Non se precisaba papel ningún, 
Bernardo sempre estaba aí, disposto a colaborar, a 
loitar por todo o que teña que ver coa Terra Chá e 
coa Humanidade máis próxima ou máis distante, coa 
palabra digna, co xesto amable, co seu impagable 
sentido do humor e cunha decencia moral e unha 
ética pública e privada exemplar. Á súa figura e á súa 
herdanza intelectual e humana dedícase este número 
de CROA. Queda sempre en nós o amigo Bernardo.

Post Scriptum.- Xa en imprenta CROA produciuse o 
falecemento de Jaime Delgado Gómez, sacerdote, 
profesor e investigador prolífico especialista en 
arqueoloxía e arte cristiá. Era consocio noso desde 
1989 e como tal exerceu sempre de bo amigo do 
Castro de Viladonga e do seu Museo así como de 
valedor do patrimonio cultural, a maiores dunha 
bonhomía que acreditan todos os que o coñeceron. 
Requiescat in pace.

Inicio das escavacións nos anos 70 e o Castro e o Museo en 2008




