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Memoria de actividade da Asociación Costa dos Castros
Ano 2017
En marzo de 2017 produciuse un relevo na xestión da Asociación Costa dos Castros.

Como estratexia apóstase por que 2017 sexa un ano de consolidación do acadado no
anterior período e de preparación dunha nova nova etapa, encamiñada cara á creación
e visibilización da marca turística, vinculada ao patrimonio cultural, sen deixar de lado a
actividade arqueolóxica.
O total de propostas culturais, didácticas, turísticas e de lecer desenvolvidas pola
Asociación ao longo deste ano contaron con cerca de 1.100 participantes: veciñanza do
municipio e zonas limítrofes, visitantes doutras partes de Galicia e turistas que pasaron
por Oia durante as súas vacacións.
Na presente memoria faise un resumo e descrición das actividades realizadas ao longo
do ano 2017, divididas nos seguintes contidos:







Tarefas de Xestión
Traballos específicos
Outras actividades
Anexo1. Fotografías das actividades
Anexo 2. Datos de participación nas actividades
Anexo 3. Presenza en medios de comunicación (links)
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 Tarefas de Xestión
-Análise da web e redes sociais. Plan de comunicación para este ano.
Aproveitando o momento de cambio de etapa, procedeuse a realizar un análise da
páxina web www.costadoscastros.com e das redes sociais da Asociación Costa dos
Castros, a fin de depurar e actualizar contidos e plataformas.
Ademais, elaborouse un plan de comunicación anual centrado principalmente nos
seguintes obxectivos: selección de plataformas nas que se terá presenza (e enfoque dos
contidos en cada unha delas, reenfoque e reorganización de contidos da web cunha
maior presencia de temas turísticos, detección da necesidade de monitorización de
resultados e mellora da visibilidade en medios de comunicación a nivel estatal a través
de accións concretas para eles.
Froito de estes esforzos, superáronse as 90 insercións en medios de comunicación
(prensa en papel e electrónica, radio, televisión, blogs) con algún caso de ámbito
nacional (Hosteltur, Arqueología e Historia) e internacional (Day of Archaeology). As
ligazóns a estes contidos poden consultarse nos anexos desta memoria.
-Outras accións de comunicación
Entre as accións destinadas a unha visibilización da Asociación alén do ámbito localautonómico, desenvolvéronse accións específicas en medios especializados en turismo
(Hosteltur) e creáronse contidos específicos para as iniciativas internacionais
MuseumWeek (de difusión cultural e patrimonial a través de Twitter) e Day of
Archaeology (cun texto para o blog do proxecto).
-Dotación de teléfono móbil de contacto da Asociación
Neste período, e para mellorar á atención ás persoas interesadas nas actividades de
Costa dos Castros, a Asociación dotouse dun teléfono móbil que estea sempre
dispoñible e que garanta que sempre exista o mesmo contacto para as actividades
abertas ao público.
-Actualización e adecuación de contidos (texto e imaxe) da web
Dentro dos puntos do plan de comunicación figura o reenfoque da páxina web, de
forma que inclúe maior contido turístico. Nese sentido, reconfiguráronse algúns
apartados da web, incluíronse novos textos e imaxes seguindo este enfoque e
realizáronse cambios nalgúns xa existentes, a efectos da súa actualización.
Os novos textos incorporados e os antigos revisados seguen criterios básicos de
redacción SEO (posicionamento orgánico web). Deste xeito, non só se busca contar con
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contidos de interese para posibles visitantes, senón con información que a web sitúe en
mellores posicións para que poda ser atopada de forma doada polos usuarios. Non
obstante, os traballos en SEO percíbense ao longo prazo.
Unha das novidades da web de 2017 é a inclusión dun novo apartado de
“transparencia”, onde se irán subindo as memorias anuais de actividade, de xeito que
quedarán accesibles a todas as persoas interesadas.
Todo este labor relativo á web desenvolveuse de xeito paralelo á actualización de
contidos de estrita actualidade (campaña de visitas guiadas de Semana Santa, artigos de
información sobre os labores de limpeza no Viveiro, etc).
-Redes Sociais
Ademais de facer unha análise da presenza en redes sociais, depuración das contas e
estratexia de contidos segundo a plataforma, mantívose a actualización das redes,
sendo as principais a páxina de Facebook (Costa dos Castros) e o perfil de Twitter
(@CostaCastros). Nestas dúas redes a actualización e interacción é constante (diaria ou
practicamente diaria), acadando a maior intensidade de publicacións nos momentos de
campañas específicas: O Viveiro, Semana Santa…
Segundo datos a 21 de decembro, na páxina web cóntase con 1.530 “gústame” (300
máis que a 31 de marzo), mentres que en Twitter a comunidade é de 276 seguidores
(122 máis que a 31 de marzo).
-Xestións en materia turística
Nestes primeiros meses de nova xestión comezáronse a manter contactos (reunións
presenciais e contactos vía email e telefónica) con vistas a posicionar Costa dos Castros
no ámbito profesional turístico. Neste ámbito, mantense a comunicación coa
Coordinación do Máster en Dirección e Planificación de Turismo Interior e de Saúde
(Universidade de Vigo) a fin de preparar unha visita formativa para o seu alumnado no
próximo curso (2017-2018).
Tamén se manteñen contactos coas empresas Latexos de Turismo e Viajes Alma Gaia
(que xuntas desenvolven o proxecto de axencia receptivo Galicia es + á fin de poder
deseñar e comercializar algún produto turístico que dea visibilidade á marca Costa dos
Castros atraia turistas á zona. Contactouse con estas empresas por estar á fronte delas
persoas con experiencia contrastada no ámbito do turismo (Minia del Río por Latexos
de Turismo e Luísa Ferreiro por Viaxes Alma Gaia) e por especializarse en produtos
turísticos que escapan das propostas masivas. Buscan poder dar un servizo
personalizado para o viaxeiro, destinos con autenticidade e están concienciadas coa
xeración de valor engadido nas zonas que de visita.
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É especialmente interesante contar con este tipo de contactos por varias razóns. En
canto á Universidade, polo feito de que estamos dando a coñecer a zona entre os
futuros profesionais do turismo e, no que respecta ás axencias, porque estas entidades
son ás únicas que, segundo a lei, poden encargarse da comercialización de paquetes
turísticos (a lei considera paquete a proposta que inclúe viaxe, pernocta e varias
actividades).
Dentro das xestións con esta axencia, elaboráronse dossiers con diferentes propostas
para ofrecer a clientes e para produto turístico a comercializar a través de caixas de
experiencias. De cara á próxima tempada, tamén se están a explorar posibilidades de
organizar algunha excursión que traia turistas a Oia.

 Traballos específicos:
-Campaña arqueolóxica no Viveiro. Pedornes.
A principal actuación arqueolóxica da Asociación Costa dos Castros en 2017 foi a
limpeza vexetal con control arqueolóxico na zona do Viveiro (nas inmediacións do
petróglifo de Auga dos Cebros), en terreos da CMVMC de Pedornes, a cal se encargou
das pertinentes xestións ante a Administración.
Os obxectivos da roza e tala no Viveiro foron os seguintes: mellora da accesibilidade,
diminución de riscos de incendio forestal e localización dos petróglifos, limpando o seu
entorno da vexetación que os viña ocultando.
Os traballos de campo (20 de febreiro - 10 de marzo) foron desenvolvidos por unha
brigada da Xunta, baixo a supervisión da arqueóloga Elisa Pereira, quen efectuou
labores de localización e comprobación do estado no que se atopan os petróglifos xa
catalogados na zona e tamén de prospección, logrando atopar novos gravados. Una vez
rematado o traballo de campo, Elisa entregou a correspondente memoria técnica onde
figura o detalle das actuacións desenvolvidas, as súas conclusións e as súas
recomendacións.
De forma paralela aos traballos, posibles grazas á campaña de crowdfunding de Costa
dos Castros, desenvolveuse unha campaña de comunicación con contidos (texto, foto e
vídeo) difundidos a través das redes sociais, a web de Costa dos Castros e os medios de
comunicación. O impacto en medios estivo no entorno das 20 insercións, no ámbito
local e galego durante a campaña, ás que se suman posteriores contidos durante o
verán.
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-Programación de actividades para Semana Santa
Aproveitando a apertura da Oficina de Turismo na Semana Senta, por primeira vez se
programaron dúas actividades na semana santa de 2017: unha andaina circular nun
pequeno tramo da Ruta Máxica e una visita guiada ao Barrio do Arrabal.
As actividades foron difundidas a través de carteis colocados na Oficina de Turismo, o
persoal da propia oficina (que foi previamente informado e a quen se lle deu o teléfono
de contacto), as redes sociais, o blog de Costa dos Castros, o boletín do Concello e
algúns medios de comunicación locais. En total participaron unhas 40 persoas, 20 en
cada unha das propostas de ocio.
Durante a andaina visitáronse as estacións rupestres de Outeiros do Morouzo (Pedra do
Cazador), Pousadela (Pedra dos Chetos) e A Pedreira, nunha ruta de dificultade baixa,
circular e de dúas horas de duración. Saíu o venres santo (14 de abril) ás 10.00 horas do
miradoiro de Santa María de Oia (subida á Valga) e nela participaron unhas 20 persoas,
principalmente veciños da zona e Vigo.
Na visita ao Arrabal fíxose unha explicación con paradas no exterior do Mosteiro e o
escudo de Oia, a Praza da Centinela –Camboa- cruceiro, o exterior da Henriqueta, o
antigo cárcere e Casa Puertas e finalizouse ante a lápida abacial do alpendre.
Desenvolveuse o venres santo (15 de abril), tivo una duración aproximada de media
hora e nela participaron unhas 20 persoas, sobre todo con perfil familiar e procedentes
da zona e de Santiago.
Con esta primeira edición das iniciativas logrouse coñecer o perfil do turista de Oia en
Semana Santa (soe vir coas actividades pechadas de antemán e moitos son visitas de
paso cara á Guarda e Portugal) adaptar a narrativa do Arrabal xa existente e testar o
funcionamento da nova narrativa deseñada para a andaina.
-Saída con alumnos do curso de xardinería de Avelaíña
O día 18/05/2017 a Asociación fixo unha ruta polas Sobreiras do Faro e castro de Cano
dos Mouros cos alumnos do curso de xardinería de Avelaíña (12 persoas). A iniciativa
supuxo a preparación dun discurso expositivo. Posteriormente á visita, desde Avelaíña
manifestaron que o grupo quedara satifeto coa saída.
-Tempada de verán:
De cara á preparación da tempada de verán, ao longo destes meses desenvolvéronse
varias xestións: encargo de novos artigos de merchandising, preparativos para a visita
dos alumnos de Portland, colaboración co Festival Costa dos Castros e o deseño da
estratexia, narrativas e plan de comunicación para a campaña de visitas guiadas.
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En canto ao alumnado de Portland, que este ano fai unha visita de dous días o 2 e 3 de
xullo, realizáronse xestións relativas á configuración do planning: organización de
transporte, aloxamento, réxime de comidas, actividades lúdico-formativas e culturais.
Para a preparación, se mantivo a comunicación constante con Suzanne Savaria, a
mestra que trae aos estudantes.
Trala estancia do grupo, a mestra manifestou a súa satisfacción coa experiencia, así
como a vontade de volver para o próximo ano cunha estancia de maior duración e que
inclúa maior número de actividades a desenvolver no concello de Oia.
En canto ao Festival Costa dos Castros, celebrado os días 7, 8 e 9 de xullo, a
colaboración da ACdC consistiu na realización dunha andaina por un tramo da Ruta
Máxica, con paradas e explicacións en zonas de petróglifos, e dous pases de visitas
guiadas ao Arrabal.
Por outra parte, deseñouse a campaña de visitas guiadas gratuítas de verán (do 14 de
xullo ao 15 de setembro) no relativo a horarios, localizacións, traxectos, etc. Pois existen
algúns cambios respecto á programación do ano pasado. Estes cambios tamén supoñen
o deseño de novas narrativas que, ao igual que os nos anos anteriores, permitan
expoñer a información ao público de xeito ameno. As visitas regulares desenvolvidas
incluíron o seguintes lugares: A Cabeciña (diúrnas os xoves e venres ás 12h e nocturnas
os venres ás 22.30h), O Arrabal (sábados e domingos ás 12h) e O Viveiro-Auga dos
Cebros (sábados ás 22.30h) con carácter gratuíto e de libre acceso excepto as
nocturnas, que eran baixo reserva (teléfono/email) e prazas limitadas.
Tamén se confeccionaron opcións fóra de programación con diferentes horarios e
itinerarios (e as súas correspondentes narrativas), despois de teren sido testadas
previamente ante o público (semana santa e visitas previas).
Dentro da tempada de visitas guiadas de verán desenvolveuse unha campaña de
comunicación específica para esta actividade e xestionouse coa Deputación de
Pontevedra a impresión gratuíta dos materiais informativos-promocionais (carteis e
trípticos, deseñados por ACdC).
-Festival do Rei Sol
Na edición deste ano do Festival do Rei Sol (14-16 de setembro), coorganizado por
Costa dos Castros e o Concello de Oia, optouse pola continuidade no estilo da
celebración do ano anterior pero reducindo custos, cun importante enfoque cara ao
patrimonio pero desde o punto de vista do patrimonio inmaterial, con actividades para
todas as idades e de balde.
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O acto principal foi un espectáculo de narrativa oral a cargo do actor Avelino González,
aínda que tamén houbo dramaturxia, obradoiros infantís, unha andaina e música.
Trátase dun evento pensado para veciños e veciñas de todas as idades e tamén para
visitantes chegados doutros puntos de Galicia. O obxectivo é poñer en valor o castro de
Cano dos Mouros difundir o patrimonio material e inmaterial de Oia e implicar á
comunidade local nunha celebración que combina cultura, festa e convivencia veciñal.
Estímase que unhas 322 persoas gozaron das distintas actividades da programación,
que tivo unha ampla difusión en medios (alén do ámbito local) grazas aos labores de
comunicación e as xestións realizadas para a colaboración con Turvegal, que realizou un
seguimento en redes sociais durante todos os días de festival e os días previos.
Para o desenvolvemento do Festival, a Asociación Costa dos Castros solicitou unha
subvención á Deputación de Pontevedra (Ano do Patrimonio) dentro da liña de
dinamización da lingua galega.
-Colaboración para a difusión da intervención arqueolóxica nas salinas
A Asociación Costa dos Castros colaborou co proxecto de intervención arqueolóxica nas
salinas de Aguncheiro e As Lagoas (dirixido pola arqueóloga Mar Cortegoso e financiado
pola Xunta) nas seguintes actividades de comunicación e divulgación:


Durante o mes de setembro:

-Visita aos lugares para a elaboración de material para difundir a actuación aos medios
de comunicación.
-Visita guiada por parte de F.J. Costas Goberna ás salinas.
-Atención a medios de comunicación interesados no asunto.


No mes de novembro:

-Apoio na organización e divulgación da barferencia sobre os resultados da
intervención, á que asistiron unhas 30 persoas.


Durante todo o período (setembro-novembro):

-Diversos post en redes sociais e blog, tanto do traballo de campo como da barferencia.
-Colaboración cos colexios. Talleres de concienciación co patrimonio arqueolóxico
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Co doble obxectivo de concienciar aos pequenos e dar a coñecer ACDC nas parroquias
de Burgueira e Loureza, desenvolvéronse unha serie de actividades co alumnado do
CEIP de Refoxos.
Tras unha serie de reunións co profesorado e dirección do centro, para preparar os
contidos e concretar actividades e tarefas, nunha primeira xornada (27 de outubro) se
desenvolveu unha saída á Cabeciña con todos os alumnos (42 menores de idades
comprendidas entre os 3 e os 6 anos) que, en dúas quendas, participaron na
construción da cabana de pallabarro e participaron nunha busca do tesouro-visita
guiada á Cabeciña. A visita desenvolveuse co apoio do profesorado e varias nais. Os
máis pequenos subiron en coche e o resto dos alumnos, trasladados en autobús ata a
zona da Mata, chegaron andando.
Para elaborar a cabana mercouse arxila de moldeado (en Arte y Cerámica, en Vigo) en
bloques de 12,5 kg (30 euros 8 bloques), sufragados polo colexio, e unha paca de palla.
O material da busca do tesouro e mailos diplomas de “gardiáns da Costa dos Castros”
foron preparados pola Asociación, así coma unha nota informativa para nais e pais.
A segunda xornada (18 de decembro) consistiu na celebración de 4 talleres no centro,
vinculados coa temática castrexa e patrimonial. O día comezou cunha breve charla
participativa onde desde Costa dos Castros se expuxo a riqueza patrimonial de Oia
(natureza, arqueoloxía, historia…) e, a continuación, o alumnado (divididos en 4 grupos)
foron rotando entre os diferentes talleres, de xeito que todo o mundo fixo a totalidade
de propostas:
-Armas e ferramentas castrexas
-Xoiería con motivos celtas
-Escavación e rexistro arqueolóxico
-Petróglifos gravados en arxila
Tanto o profesorado como o alumnado do centro manifestaron a súa satisfacción polas
actividades realizadas polos arredor de 40 estudantes do CEIP Refoxos, así como da vía
de colaboración iniciada entre ambas partes. O profesorado tamén expresou o seu
interese en que este tipo de iniciativas teñan continuidade.
Por outra banda, tamén se mantiveron conversas co profesorado e dirección do CEIP
Mestre Manuel García, a fin de desenvolver algunha actividade co alumnado no terceiro
trimestre do curso 2017-18.
-Colaboracións nas semanas culturais de Pedornes e Mougás
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Co obxectivo de intensificar a colaboración coa veciñanza, especialmente coas
iniciativas que veñen promovendo con éxito desde hai anos, en 2017, por primeira vez,
a Asociación Costa dos Castros participou activamente dentro da oferta de actividades
das semanas culturais de Pedornes e Mougás:


En Pedornes desenvolvéronse as seguintes actividades:

-Taller infantil de arqueoloxía (mércores 15 de novembro, 17.30 horas): consistente na
procura de “elementos arqueolóxicos” escondidos nun caixón cheo de area, o estudo e
coidado das pezas e o seu rexistro cubrindo unha serie de fichas descritivas.
Posteriormente, recompúxose un dos elementos (un recipiente cerámico) coas pezas
atopadas e, finalmente, os menores que quixeron puideron colorear diversas
ilustracións sobre a prehistoria.
Con esta actividade fomentouse a sensibilización dos nenos co patrimonio arqueolóxico
e a necesidade do seu coidado. Así mesmo, incidiuse no traballo en grupo e a
colaboración. En total, participaron 12 menores de diversas idades (educación infantil e
primaria), acompañados por familiares.
-Andaina polo patrimonio de Pedornes (sábado 18 de novembro, 10.30 horas): ruta
circular desde a Casa Cultural, pasando pola igrexa, castro do Crasto, Ruta Máxica e
castro de Vilar, ata chegar de novo á Cultural. Nesta actividade participaron 12 persoas,
veciñas de Pedornes e outros puntos de Oia.


En Mougás desenvolvéronse as seguintes actividades:

-Taller infantil de arqueoloxía, consistente no espazo de escavación e laboratorio
arqueolóxico onde identificar e estudar cada peza (igual que en Pedornes) e obradoiro
de réplicas do “machado da Cabeciña” con cartón, papeis de cores metálicas e cordel.
Algúns dos participantes tamén colorearon ilustracións de temática castrexa. Na
actividade participaron 12 menores de diversas idades.
-Visita guiada á salina de Aguncheiro: debido ao mal tempo que fixo no día sinalado
para a actividade (28-12), a actividade quedou aprazada para principios de 2018, nunha
fin de semana a concretar.

 Outras actividades e participacións:
-Participación no I Workshop Ibérico de Arqueoturismo
A Asociación Costa dos Castros tamén participou no I Workshop Ibérico de
Arqueoturismo. Modelos y Experiencias de Gestión celebrado en Ávila os días 11 e 12,
nun debate sobre as visitas guiadas como ferramenta de xestión. Neste evento, a
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Asociación deu a coñecer o seu proxecto, ao mesmo nivel que outras iniciativas
recoñecidas a nivel español.
-Asistencia ás xornadas Narrativas da Arte Rupestre organizadas polo Parque
Arqueolóxico da Cultura Rupestre PAAR Campo Lameiro.
-Asistencia ás Xornada Profesional de Turismo Arqueolóxico, organizadas polo Parque
Arqueolóxico da Cultura Rupestre PAAR Campo Lameiro.
-Xuntanza co investigador Miguel Martín Goerg, de visita en Oia durante o verán.
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ANEXO 1. IMAXES
Limpeza no Viveiro
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Visitas de Semana Santa
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Visitas guiadas de verán
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-Barferencia sobre as salinas

-Colaboración co CEIP Refoxos
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-Colaboracións nas semanas culturais de Pedornes e Mougás

www.costadoscastros.com

19

www.costadoscastros.com

20

www.costadoscastros.com

21

www.costadoscastros.com

22

ANEXO 2. DATOS DE PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR COSTA DOS CASTROS
Actividades Semana Santa (7 e 804)
Andaina Sobreiras do Faro Avelaíña
(18-05)
Visita grupo de Portland (2 e 3-07)

Campaña visitas de verán (14-07 ao
15-09)
Festival do Rei Sol (15 ao 17-09)
Visita grupo maiores ATEGAL (2909)
Andaina Mougás-Viladesuso
Borgwarner (08-10)
Visita grupo de maiores Cruz Roja A
Guarda (25-10)
Actividades con CEIP Refoxos (2710)
TOTAL

Nº
PARTICI
P.

COLABORACIÓNS

20 Festival Costa dos Castros
(8 e 9/07)
12 Visita á Pedreira Avelaíña
(Concello. 14/06 )
13 Ruta creativa Oia, unha
Ollada Xoven (Concello
30-09)
452 Barferencia salinas (0311)
322 Semana C. Pedornes (15 e
18-11)
18 Semana C. Mougás (días
28 e 30-12)
37 TOTAL
25
50
949

TOTAL PARTICIP. ACTIVIDADES 2017: 1087
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Nº
PARTICI
P.
35
9
28
30
24
12
138
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ANEXO 3. PRESENZA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Links coas principais aparicións en medios de comunicación, webs e blogs
durante 2017. Total: 88 referencias detectadas.


Campaña limpeza O Viveiro:

Inicio campaña
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/02/26/campana-crowdfunding-permitelimpieza-petroglifo/1630522.html
http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/tesoro-montesoia/20170307095133577126.html
http://www.cousasde.com/comezan-en-oia-os-labores-de-limpeza-no-entorno-dopetroglifo-de-auga-dos-cebros/
http://historiadegalicia.gal/2017/02/saen-luz-os-segredos-da-pedra-que-garda-unbarco-de-hai-4-000-anos-en-oia/
https://infogauda.blogspot.com.es/2017/02/oia_25.html?m=1
https://telemarinas.com/costa-dos-castros-limpia-petroglifo-oia-gracias-una-campanacrowdfunding/
http://www.infominho.com/index.php/id/58/objeto/32753/claves/Comezan-oslabores-de-limpeza-no-entorno-do-petroglifo-de-Auga-dos-Cebros
https://www.vigoe.es/comarcas/val-minor/item/15577-o-petroglifo-de-auga-doscebros-unico-en-europa-revive-a-base-de-crowdfunding
Resultados:
http://historiadegalicia.gal/2017/04/os-petroglifos-de-oia-unicos-para-entenderrelacions-entre-o-atlantico-e-o-mediterraneo-hai-4-000-anos/
http://gal.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/715295/quedan-vista-novos-petroglifosoia-grazas-uns-traballos-limpeza
https://telemarinas.com/descubren-nuevos-petroglifos-pedornes/
http://www.galiciasuroeste.info/oia.htm
https://infogauda.blogspot.com.es/2017/04/oia.html
http://www.infominho.com/index.php/id/50/objeto/33163/claves/Os-traballos-delimpeza-de-Costa-dos-Castros-permiten-descubrir-novos-petr%C3%B3glifos-noViveiroOia
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Europa Press e G Confidencial: http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/53858traballos-limpeza-asociacion-costa-castros-deixan-descuberto-novos-petroglifos-oiapontevedra
https://www.vigoe.es/cultura/arqueologia/item/16203-descubertos-novos-petroglifoscoa-limpeza-da-maleza-en-oia
http://www.cousasde.com/os-traballos-de-limpeza-de-costa-dos-castros-permitendescubrir-novos-petroglifos-no-viveiro-oia/
Entrevista para informativo de Radio Municipal de Tui. Maio.


Conferencia de Costas Goberna na Casa da Navegación

https://telemarinas.com/conferencia-los-petroglifos-val-minor-la-casa-museo-lanavegacion-baiona/
http://www.comarcasnarede.com/index.php/val-minor/baiona/item/6395-conferenciasobre-petroglifos-este-venres-en-baiona
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/03/09/baiona-acoge-manana-conferenciapetroglifo/1637345.html


Semana Santa

https://telemarinas.com/andaina-visita-guiada-patrimonio-cultural-oia/
http://www.infominho.com/index.php/id/103/objeto/33230/claves/Costa-dos-Castrosorganiza-diversas-actividades-por-Semana-Santa-en-Oia
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/04/14/rutas-culturales-oia-costacastros/1660584.html


Workshop Ibérico de Arqueoturismo (Ávila)

http://www.lavanguardia.com/vida/20170430/422179297710/expertos-gestionrecursos-arqueologicos-de-espana-y-portugal-se-reunen-avila.html
da Axencia EFE


Visitas guiadas de verán

http://www.galiciaesmas.com/gl/productos/escapadas_excursions_circuitos/588-2/
http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/oia-abre-turismo-visitas-guiadastesoros-arqueologicos/20170628093608596005.html
http://www.infominho.com/index.php/id/74/objeto/33999/claves/Auga-dos-Cebros:Un-petroglifo-%C3%BAnico-en-el-arco-atl%C3%A1ntico-que-se-podr%C3%A1-visitargratuitamente-este-verano-en-Oia
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E vídeo youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zcKOg2o9z6s&feature=youtu.be
Infogauda
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/06/20/arranca-julio-temporada-visitaspetroglifos/1701651.html
https://telemarinas.com/costa-dos-castros-organiza-una-campana-de-visitas-guiadasgratuitas/
http://www.comarcasnarede.com/index.php/baixo-mino/item/7343-costa-dos-castroscomeza-en-xullo-a-sua-campana-de-visitas-guiadas-gratuitas
https://www.vigoe.es/comarcas/val-minor/item/17270-visitas-guiadas-gratuitas-aoscastros-da-cabecina-arrabal-e-auga-dos-cebros
http://www.valminor.net/2017/06/20/arranca-en-julio-la-temporada-de-visitas-apetroglifos-de-oia/
Entrevista para Diario Cultural da RG (gravada o 22 de xuño).
http://historiadegalicia.gal/2017/06/visita-nocturna-un-barco-de-hai-4-000-anos/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2017/06/23/costa-dos-castros-preparavisitas-guiadasoia/0003_201706V23C11994.htm?utm_source=facebook&amp%3Butm_medium=refer
ral&amp%3Butm_campaign=fbvigo
http://www.laalacenaroja.com/noticia/4268
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/019371_costa-dos-castros-empieza-enjulio-su-campana-de-visitas-guiadas-gratuitas.html
Cousas de Baixo Miño
Radio Vigo (informativo de tarde do 11/07)
https://valminortv.com/2017/07/11/as-visitas-gratuitas-de-veran-da-asociacion-costados-castros-empezan-este-venres/
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/espana-verde/noticia-comienzanviernes-visitas-gratuitas-enclaves-arqueologicos-oia-pontevedra-20170711172940.html
https://www.vigoe.es/cultura/arqueologia/item/17568-visitas-gratuitas-coa-asociacioncosta-dos-castros-as-xoias-arqueoloxicas-de-oia
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/772049/comienzan-viernes-visitasgratuitas-enclaves-arqueologicos-oia
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http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/07/13/visitas-guiadas-yacimientos-oiaarrancan/1715467.html
https://telemarinas.com/costa-dos-castros-organiza-visitas-guiadas-conocerpatrimonio-oia/
http://historiadegalicia.gal/2017/07/comezan-visitas-ao-castro-e-aos-petroglifos-quedominan-o-mar-de-oia/
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/07/28/descubren-9-petroglifos-grabadosbarcos/1723893.html Tamén fala das visitas guiadas de verán.
http://www.historiayarqueologia.com/2017/07/descubren-otros-9-petroglifos-juntolos.html?m=1 Recolle a noticia de Faro de Vigo.
http://www.crtvg.es/informativos/unha-limpeza-de-vexetacion-descobre-novospetroglifos-en-oia-3180218
https://www.ivoox.com/esperta-valladares-xoves-10-08-2017-audiosmp3_rf_20265153_1.html?autoplay=true
http://www.dayofarchaeology.com/la-comunicacion-como-herramienta-paraconcienciar-sobre-la-necesidad-de-preservar-el-patrimonio-arqueologico/ Archaelogy
Day (blog)
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/tomino/2017/08/16/ruta-nocturna-historiatomino/0003_201708V16C7994.htm
http://metropolitano.gal/ac/visitas-guiadas-ao-castro-da-cabecina-en-oia/3024000/
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/vigo/oia/2017/08/20/itinerarios-guiadospatrimonio-historico-oia/0003_201708V20C119911.htm
Especial “El Comarcal” de La Voz de Galicia de setembro (finais de agosto).


Campaña salinas

http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/09/07/excavacion-costa-oia-descubreindustria/1745516.html
Baiona TV
https://telemarinas.com/las-salinas-romanas-viladesuso-mougas-tenianaprovechamiento-industrial/
https://infogauda.blogspot.com.es/2017/09/oia_7.html
http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/exacavan-oia-salina-romanatipo-industrial/20170907232942606410.html
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http://historiadegalicia.gal/2017/09/descubre-tesouro-os-romanos-atoparon-no-surde-pontevedra/
Tvg Salinas (informativos)
http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2017/09/salinas-romanas-en-oiapontevedra.html
Barferencia salinas
https://telemarinas.com/barferencia-las-salinas-romanas-la-costa-oia/
https://infogauda.blogspot.com.es/2017/11/mougas-oia.html
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/11/03/barferencia-produccion-romana-saloia/1778736.html
http://anosahistoria.blogspot.com.es/


Festival Rei Sol

http://www.infominho.com/index.php/id/62/objeto/34651
Telemariñas
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://metropolitano.gal/que-hacer/asisera-festival-del-rey-solhttp://metropolitano.gal/que-hacer/61-eventos-no-te-puedes-perder-esta-semana/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2017/09/12/oia-prepara-festival-do-reisol/0003_201709V12C11995.htm
http://www.vigoalminuto.com/2017/09/09/276118/
Valmiñor TV
Comarcas na Rede
Infogauda
http://xornalgalicia.com/agenda-de-galicia/4458-conta-atras-para-o-festival-do-rei-solque-se-celebrara-do-15-ao-17-de-setembro-en-oia
http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=27810
Radio Voz. Xoves 14.
http://turismoriasbaixas.com/gl/web/portal-web/-/noticia-oia-revive-antiguasleyendas-castrenas-con-el-festival-del-rey-sol
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2017/09/15/oia-saca-partidopatrimonio/0003_201709V15C10991.htm
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/09/15/arranca-festival-do-reisol/1750032.html
http://www.infominho.com/index.php/id/62/objeto/34651
Vivir Galicia. Cadena Ser Galicia do sábado 16 de setembro.
http://www.infominho.com/index.php/id/58/objeto/34735/claves/Especial---Oiaacolleu-o-Festival-do-Rei-Sol


Semana Cultural de Mougás

https://telemarinas.com/mougas-celebra-la-semana-cultural-navidad/
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