
Boletín de InScrIcIón

Prazo de inscrición: do 7 de maio ao 12 de xuño de 2013
A inscrición é gratuíta. Encher este formulario e envialo por correo 
electrónico a:  museo.viladonga@xunta.es.

apelidos: .............................................................................

nome: ...................................................................................

dni:  ..............................  teléfono: .....................................

enderezo. rúa: ....................................................................

núm.: .............. localidade: ................................................

c. postal: ................ provincia: ..........................................

correo-e: .............................................................................

ámbito profesional (ocupación, titulación ou estudos):

.............................................................................................

desexo praza no autobús para as visitas do día 15 
(prazas limitadas ás primeiras 50 solicitudes)

Organizan:
Museo do Castro de Viladonga,
BIC Materiales y Conservación

Colabora:
USC. Vicerreitoría do Campus de Lugo. Facultade de Humanidades

Patrocina:
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Secretaría Xeral de Cultura.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.  
Xunta de Galicia

Datas:
14 e 15 de xuño de 2013

Lugar:
Día 14: Vicerreitoría da USC (praza Pío XII, s/n. Lugo)

Día 15: Museo do Castro de Viladonga (N-640, km 70, Castro de Rei)

Destinatarios:
Conservadores-restauradores, arqueólogos, museólogos, xestores 

culturais, outros profesionais relacionados coa conservación e difusión 
do patrimonio cultural, estudantes de calquera materia afín e, ao cabo, 

calquera persoa interesada.

A Universidade de Santiago de Compostela recoñece un crédito de libre 
configuración ao seu alumnado (código RR.2013/31).

T ras varias décadas de actividade profesional no campo da 
conservación de castros, cómpre facer un punto de inflexión 
para reflexionar sobre o traballo feito ata o momento e 
expoñer as necesidades actuais para conseguir que as inter-

vencións de conservación no futuro sexan eficaces e eficientes.
Malia ser unha minoría no total dos xacementos castrexos, o certo 

é que neste momento contamos cunha boa mostra de sitios con carac-
terísticas diferenciadas e, por tanto, con problemas distintos en canto 
á súa preservación nun contexto de uso público, e por iso resulta da 
máxima utilidade analizar as experiencias de traballo encamiñadas á 
súa conservación e transmisión. Esta análise permitirá establecer uns 
principios de acción positiva de cara a futuros traballos, favorecendo 
tanto os labores de consolidación e mantemento como a planificación 
dunha conservación preventiva e un uso público sostible.

Con estas primeiras Xornadas preténdese crear un espazo de 
encontro continuado entre profesionais neste eido, onde presentar 
novas propostas e avaliar resultados das intervencións. Sen esquecer 
outras disciplinas como a museoloxía, a didáctica, a comunicación, a 
difusión, o turismo, o medio ambiente e, particularmente, a implica-
ción da comunidade social, que poderán formularse en futuras xorna-
das sobre este mesmo tema.



16:00 h. Castro de San Cibrán de Lás (San Amaro/Punxín): seme-
llanzas e diferenzas cun castro de montaña, Sta. María do Castro 
de Cervantes (Cervantes)
Yolanda Álvarez González, arqueóloga e Miguel Ángel López Marcos 
restaurador (Terra Arqueos).

Trátase dun castro, ou máis ben un oppidum, de características par-
ticulares polo seu tamaño e polos problemas que presenta a súa 
conservación e adecuación para o seu uso público. Complementa-
rase no futuro cun Centro de Interpretación da Cultura Castrexa 
dependente da Xunta de Galicia.

17:00 h. Castro do Facho (Cangas do Morrazo)
Marta Díaz, restauradora (BIC Materiales y Conservación).

Situado nun lugar singular da costa galega, pode ser un exemplo 
de como non sempre o interese arqueolóxico e histórico coincide 
coas necesarias actuacións para a súa conservación, complexa por 
demais. É xestionado polo Concello de Cangas do Morrazo.

18:00 h. Monte do Castro de Besomaño (Ribadumia)
Xan Santos Maneiro, responsable do proxecto de restauración e posta 
en valor do castro de Monte do Castro en Besomaño.

A partir de 2011 realízanse nel intervencións promovidas pola 
Deputación de Pontevedra, e presenta importantes retos de cara a 
súa posta en valor, con interesantes elementos de construción en 
madeira e barro, excepcionais en Galicia.

19:00 h. Coloquio valorativo e posta en común.

Sábado 15 de xuño de 2013

9:30 h. Saída de Lugo (autobús para as persoas interesadas).

10:15 h. Visita ao Castro de Saa (A Pastoriza), xacemento visitable 
pero non escavado.

11:15 h. Visita ao Castro de Viladonga, para análise dos traballos de 
consolidación e conservación realizados neste sitio, comentados 
por Felipe Arias e Carolina Pérez (director e restauradora respecti-
vamente do Museo Arqueolóxico do Castro de Viladonga) e Marta 
Díaz (BIC Materiales y Conservación).

12:30 h. Posta en común e conclusións.

Venres 14 de xuño de 2013

9:00 h. Recepción dos participantes e entrega de documentación.

9:15 h. Presentación a cargo de representantes das entidades orga-
nizadoras.

9:30 h. Castro de Viladonga (Castro de Rei)
Carolina Pérez, restauradora do Castro de Viladonga, e Marta Díaz, 
directora do proxecto de restauración do Castro de Viladonga (BIC 
Materiales y Conservación).

É o único castro que dispón dun museo de sitio. Xestionado pola 
Xunta de Galicia, como tal infraestrutura estable e ben dotada de 
medios humanos e técnicos favorece o seu coidado e o seu uso 
social e conta, ademais, cunha longa traxectoria de traballo e de 
xestión patrimonial e de conservación.

10:30 h. Castro de Vigo (Vigo)
Matilde González Méndez, directora do proxecto de musealización do 
Castro de Vigo.

É un dos proxectos máis anovadores de intervención integral nun 
xacemento urbano. Promovido polo Concello de Vigo, a súa ins-
titución xestora, foi financiado maiormente a través do Plan E de 
fomento do emprego.

11:30 h. Pausa para café.

12:00 h. Castrolandín (Cuntis)
Yolanda Porto Tenreiro, directora do proxecto de consolidación de 
Castrolandín.

Este castro é un dos poucos exemplos de proxecto desenvolvido 
por mor do interese e traballo dunha asociación cultural local o 
que mostra como a sociedade civil pode actuar na conservación do 
patrimonio arqueolóxico. Xestiónao a Fundación Terra Termarum 
e é propiedade da Comunidade de Montes de Castrolandín.

13:00 h. Castro de Baroña (Porto do Son): semellanzas e diferenzas 
cun castro de interior, Castromaior (Portomarín) 
Luís F. López Gónzalez, arqueólogo e Miguel Ángel López Marcos 
restaurador (Terra Arqueos).

Supón o exemplo máis característico de castro costeiro. Neste cas-
tro, moi visitado, estanse a desenvolver, patrocinadas pola Xunta 
de Galicia, intervencións moi necesarias e interesantes para a súa 
conservación.

14:00 h. Pausa para xantar.

ProGrAMA

1. Castro de VIladonga. 2. Castro de Vigo. 3. Castro de San Cibrán 
de Lás. 4. Castro de Baroña. 5. Castro do Monte do Facho. 6. Castro 
de Besomaño. 7. Castrolandín
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máis información: 
www.castrodeviladonga2013.wordpress.com/xornadas
www.aaviladonga.es

www.castrodeviladonga2013.wordpress.com/xornadas%0D
www.aaviladonga.es
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