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ACTIVIDADES DO MUSEO DO CASTRO 
DE VILADONGA E DA SÚA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS

Como comentabamos no anterior número de CROA, 
as “prescricións” económico-administrativas obrigan 
a que a revista teña que saír cada ano con maior 
antelación, coa idea -non sempre factible- de que 
poida entrar na execución do orzamento aprobado 
para levar a cabo a programación anual do Museo. Isto 
provoca que o resumo das actividades non se poida 
referir ó ano natural e lóxico, como se viña facendo 
habitualmente, senón practicamente a un só semestre 
longo, neste caso aproximadamente desde outubro de 
2011 a xuño de 2012.

De todas formas, as actividades son suficientemente 
relevantes para dar aquí conta delas e CROA cumpre 
así o seu importante labor de difusión cultural e de alta 
divulgación científica pese ás dificultades económicas 
imperantes. Igualmente hai que salientar que o Museo, 
pese a todos os problemas de recortes económicos 
e de persoal, tenta seguir cumprindo de xeito cabal 
todas as súas funcións, agrupadas nos tres bloques 
principais clásicos: a conservación, a investigación e a 
difusión.

O primeiro apartado, a conservación, céntrase non 
só nos fondos que garda o Museo senón tamén nas 
estruturas arqueolóxicas do Castro, para o cal os 
servizos técnicos do Museo elaboraron un programa 
ou proxecto plurianual que se ía desenvolver con 
fondos europeos (FEDER) entre 2011 e 2015 
(incluíndo unha parte de escavación) pero que ó final 
se vai quedar en bianual (2012-2013) e só centrado 
na limpeza e na consolidación do Castro, que é, 
de por parte, o máis perentorio e necesario para 
este Ben de Interese Cultural. Así, en maio de 2012 

fíxose un rozado xeral das zonas escavadas e a fins 
de xuño comezaron os traballos de restauración 
e consolidación de estruturas en zonas da croa 
(afectarán a un total de seis “barrios” ou núcleos) e da 
entrada do Castro, a cargo da empresa BIC Materiales 
y Conservación SL., especializada e xa experimentada 
neste tipo de traballos en Viladonga e que no seu día 
gañou o concurso licitado pola Consellería de Cultura 
e Turismo. (Figura 1)

Figura 1
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No apartado de investigación, séguese co programa 
de documentación e estudo continuo de fondos 
arqueolóxicos do Castro, en relación co seu respectivo 
contexto, ademais da documentación necesaria previa 
ós traballos de restauración e tratamento de pezas. A 
maiores, e por mor de circunstancias que esperamos 
sexan temporais e eventuais, documéntanse os 
fondos doutros xacementos arqueolóxicos de toda 
a provincia de Lugo que a Xunta de Galicia ordena 
depositar provisionalmente neste Museo.

Dentro das posibilidades actualmente existentes, os 
temas da conservación e documentación teñen unha 
estreita relación coa terceira gran función museística: 
a difusión e divulgación do traballo realizado neste 
centro, dando a coñecer o que nel se fai e que se 
reflicte en publicacións, ben que sexan moi modestas 
e en varias actividades en distintos ámbitos.

É cos grupos, maiormente de escolares pese ós 
moi diversos problemas que este tema presenta 
actualmente, onde se afonda no traballo de acción 
cultural e didáctica, con gran esforzo do persoal 
técnico, auxiliar e de vixilancia do Museo. A isto hai 
que engadir, ben é certo que non coa regularidade 
na demanda que quixeramos, actividades como 
obradoiros arqueolóxicos e, aínda en menor medida, 
talleres de numismática romana.

Un dos medios claves para a comunicación é 
precisamente o Boletín CROA, non só por ser o 
órgano de expresión científica e de difusión cultural 
do Museo e da súa Asociación de Amigos, senón pola 
importancia engadida que ten para a biblioteca auxiliar 
e especializada do centro, pois dá lugar a máis de 200 
intercambios con outras publicacións similares, o que 
vén compensar, tan sequera algo, a falta de recursos 
para a adquisición de fondos bibliográficos, moi 
recortados nos últimos anos.

Son de destacar tamén as exposicións temporais que 
son produción propia do Museo e que se conciben 
sempre sen ningunha espectacularidade especial 
(xa se dixo que os recursos son moi limitados) pero 
si como itinerantes, o que potencia o seu carácter 
de divulgación, seria e científica pero ó mesmo 
tempo atractiva e amena, para chegar así a todo tipo 
de ámbitos e público. Deste xeito, pódense citar no 
período referido, a exposición “Castros Lucenses: 

investigación e posta en valor” que, ademais de 
ofrecerse no Museo, estivo tamén no Círculo Saviñao 
de Escairón, no IES A Pinguela de Monforte de Lemos 
e en Lugo (en tres sitios e con horarios distintos) (Fig. 
2), exposición que se acompañou dun ciclo de catro 
conferencias e unha mesa redonda sobre o mesmo 
tema tanto na provincia lucense como no resto de 
Galicia.

Figura 2

Outras mostras temporais que se ofreceron no Museo 
foron as de “Arqueoloxía e Sociedade. O achado dos 
torques de Vilar do Monte (Sarria, Lugo)”, a referente 
ás celebracións da Noite dos Museos (2005-2011) 
e, por último e en trámite de montaxe no momento 
de facer este resumo, outra sobre “O proceso de 
restauración dunha ola castrexa” encol dunha peza 
cerámica que haberá de cederse, en representación da 
cerámica castrexa do Noroeste, para a nova montaxe 
museográfica do Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid.

Outras actividades de carácter cultural, didáctico e 
mesmo lúdico-gastronómico que teñen un gran éxito 
e aceptación seguen sendo as relacionadas co Día e, 
sobre todo, coa Noite dos Museos. Neste ano 2012, 
houbo Contacontos a cargo de Ana Carreira, a actuación 
da Orquestra Pantasma de Cé Freiría e, no serán do 19 
de maio, a Noite dos Museos cunha recreación histórica 
(mediatizada pola auga...) con seis grupos do Arde 
Lucus, un concerto do consocio Xose Mª Hinojo (Fig. 
3), demostración de Xogos populares pola Asociación O 
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Cadaval de Pacios, acompañada da actuación do grupo 
de música e baile tradicional Os Valuros de Castro de 
Rei e, en fin, a habitual queimada, cun gran esforzo, 
que hai que recoñecer, do presidente da Asociación 
de Amigos, Xosé Manuel Carballo, rematando coa 
visita nocturna ó Castro á luz dos fachos (Fig. 4) nunha 
celebración que resultou de gran impacto e de difícil, 
pero non imposible, superación.

Fig. 3

En moitas das accións que fai o Museo é necesario 
resaltar a estreita colaboración da súa Asociación 
de Amigos, pois as actividades de cara ó público se 
organizan a miúdo de xeito común pero tamén participa 
noutras cousas menos visibles pero igualmente 
destacables importantes, por exemplo, ofrecendo 
produtos de recordo e difusión cultural na tenda da 
Recepción do Museo, colaborando activamente na 
preparación e distribución de CROA e, en definitiva, 
cumprindo os fins para os que naceu na xa distante 
data de febreiro de 1989, entre os que non é de menor 
importancia a renovación e actualización da web www.
aaviladonga.es, con moitos contidos de interese sobre 
o Castro, o Museo e a propia Asociación de Amigos.

Precisamente foi a Asociación a que correu, de xeito 
activo e mesmo económico, coa maior parte da 
organización e o desenvolvemento da celebración dos 
25 anos da apertura do Museo do Castro de Viladonga 
ó público en 1986, celebración que tivo lugar o 15 
de outubro de 2011, coa entusiasta participación de 
moitas persoas que traballaron en Viladonga e de 
moitos membros da Asociación, tanto nos actos no 
Museo e no Castro (Fig. 5) como no posterior xantar 
conmemorativo en Lugo.

Fig. 4

Por último, cómpre citarmos algo que nunca se 
comentou neste apartado pero que convén salientar 
polo papel e o tempo que ocupa nas misións que 
cumpre o Museo do Castro de Viladonga: este centro 
leva, aproximadamente desde fins do ano 2004, 
a tutela técnica do Museo-Conxunto Etnográfico 
das Pallozas do Cebreiro (sobre todo co traballo da 
facultativa do Museo Marisa Fernández Bal), conxunto 
patrimonial que orgánica e funcionalmente depende 
da Xefatura Territorial da Consellería en Lugo e da 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pois é, como 
o do Castro de Viladonga, un centro de titularidade 
estatal con xestión transferida á Xunta de Galicia 
desde o ano 1990.
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Fig. 5




