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Asociación Costa dos Castros
MEMORIA 2018. RESUMO EXECUTIVO
-Máis de 70 actividades culturais, divulgativas e
turísticas desenvolvidas en Oia.
-Máis de 900 persoas participantes. As
beneficiarias (incluídos os 500 cadernos
divulgativos) superan os 1.400.
-Máis de 13.000 euros captados en subvencións.
-Un total de 79 aparicións en medios de
comunicación.
-Colaboracións con 10 colectivos e institucións
(colexios, universidades, asociacións locais e da
contorna, concellos, etc).
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Asociación Costa dos Castros
Memoria de Actividade 2018
No ano 2018 a Asociación Costa dos Castros fixouse como principais obxectivos de
traballo promover a mellora da infraestrutura turística e aumentar a visibilidade da
marca Costa dos Castros e Ruta Máxica de Oia a través do pulo ás actividades de
difusión do patrimonio específicas para as persoas que visitan Oia. Ao mesmo tempo,
traballouse para seguir desenvolvendo as actividades de divulgación entre a
comunidade escolar iniciadas no anterior exercicio e para manter a colaboración con
outros colectivos locais (veciñanza). En total contabilizáronse 931 persoas participantes
nas distintas actividades programadas.
Para desenvolver a programación, e sempre tendo en conta os obxectivos globais cos
que foi creada a Asociación, deseñouse unha planificación para todo o ano, que inclúe
diferentes tipos de actividades.
A seguinte memoria divídese nos seguintes apartados:




Tarefas de xestión
Actividades desenvolvidas
Anexos: imaxes, ligazóns de medios de comunicación, totais de visitas, etc.
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 TAREFAS DE XESTIÓN
1. Peche da planificación anual para 2018.
Froito de varias reunións de traballo, o ACDC pechou, no mes de xaneiro, a seguinte
programación de actividades:
XANEIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

BBDD Hostalería

MAIO

XUÑO

XULLO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

DECEMBRO

Canle comunicación permanente coa hostalería
Produto turístico
Paneis Ruta Máxica
Comunicación: actividades, campañas específicas, actualizacións blog, redes sociais…
Didáctica CEIP Mestre M García
Didáctica CEIP Refoxos

Promoción

Visitas de
Semana Santa
(xoves 29-03/
dom 1-04)

Promoción,
Visitas de verán
acondiciona (xoves 19-07/ dom 16mento
09)

Festi
CdC
(6,7,8)

Festival Rei
Sol?

Semana
Cultural
Pedornes

Semana
Cultural
Mougás

Visita grupo
Portland
(xov 28-sáb
30)

A citada programación foi deseñada atendendo aos obxectivos da asociación.
Segundo figura nos estatutos da entidade, os seus fins son:





Promover o turismo no ámbito de actuación da asociación mediante a posta
en valor dos seus recursos arqueolóxicos, históricos, naturais ou
paisaxísticos.
Velar por crear as oportunidades de formación para arqueólogos e xente
interesada na arqueoloxía nas intervencións arqueolóxicas que promova.
Promover o intercambio cultural.
Promover a preservación e recuperación do patrimonio material e inmaterial
en xeral, para a integración na rede de recursos turísticos do municipio de
Oia.

.
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2. Sinatura do convenio anual co Concello
Por terceiro ano, a Asociación Costa dos Castros asinou o convenio anual co
Concello de Oia. Esta subvención nominativa ascende a un total de 11.000 euros, os
cales se destinan ao pago do traballo desenvolvido pola coordinadora durante o ano
2018.
3. Elaboración de base de datos con establecementos de hostalería do municipio.
O obxectivo desta actuación é abrir e manter unha vía de comunicación estable e de
carácter bidireccional e remitirlle información das actividades organizadas por
ACDC, ao mesmo tempo que se difunde a marca Costa dos Castros entre os
operadores turísticos da zona. Esta nova canle de información comezou coas
actividades da campaña de Semana Santa, recibindo unha boa acollida por parte
dos responsables dos establecementos.
4. Reunións con diversas entidades a fin de dar a coñecer a marca Costa dos Castros e
abrir posibles vías de colaboración:
Entre xaneiro e marzo tamén se mantiveron reunións e contactos con diferentes
empresas e institucións a fin de atopar novas vías de colaboración que permitan
unha maior visibilidade da actividade da Asociación e da marca Costa dos Castros:
Talaso Atlántico, CEIP Mestre Manuel García, GALP Ría de Vigo-A Guarda, Bodegas
Terras Gauda, etc.
5. Xestións para a renovación dos paneis e sinalización da Ruta Máxica de Oia
Por parte da Asociación tamén se está a traballar na renovación dos paneis de
sinalización e información sobre a Ruta Máxica, atendendo ao estado de deterioro
das estruturas actuais.
6. Reunións de preparación de novas rutas de sendeirismo e sinalización turística
A directiva de Costa dos Castros mantivo unha serie de reunións de traballo co
Concello de Oia e a empresa Sherpa Project para definir o trazado e principais
puntos de interese dunha ruta de sendeirismo circular que parta do Mosteiro de Oia
e que enganche coa Ruta Máxica. O obxectivo destas xuntanzas é o de fornecer á
empresa da información necesaria para a preparación da ruta (sinalización, paneis,
folletos informativos, etc.)
Paralelamente, aproveitouse a ocasión para definir o trazado doutras 3 traxectos
circulares que enganchan coa Ruta Máxica, a fin de acometer estes traballos ao
medio-longo prazo. Deste Xeito, a Ruta Máxica (actualmente de trazado lineal duns
18km) ofrecería aos sendeiristas diferentes combinacións segundo as súas
preferencias. As rutas circulares serían: Santa María de Oia-Pedornes (Mosteiro,
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Casa da Culpa, Pedreira, O Bosque, barrio de Chavella, Arrabal), Pedornes (Viveiro,
Igrexa, Orelludas), outra por Viladesuso e outra por Mougás.
Ao mesmo tempo, Costa dos Castros tamén está a prestar asesoramento nos
labores de creación dun itinerario nas zonas do interior do concello.
Dentro destas xuntanzas tamén se colaborou dentro do proxecto de sinalización
turística do Arrabal e contorna do Mosteiro.
7. Documentación e actualización de narrativas para visitas guiadas
Durante este primeiro trimestre do ano desenvolveuse un proceso de
documentación co obxectivo de actualizar, ampliar e crear novos contidos para as
actividades de interpretación do patrimonio, especialmente pensando no turismo,
pero tamén axeitadas para o desfrute da comunidade local.
Os novos contidos empregaranse para desenvolver novos obradoiros infantís, novos
itinerarios guiados e novos contidos para as rutas xa existentes. O obxectivo vai
máis alá de aportar valor engadido na visita: busca fidelizar ás persoas que xa teñen
participado nalgunha iniciativa, dando a posibilidade de gozar de novas experiencias
en lugares que xa visitou en anteriores ocasións.
8. Comunicación
As principais labores de comunicación desenvolvidas no primeiro trimestre do ano
consistiron na actualización de contidos no blog (incluída a subida da memoria de
2017. Ver anexo 1), accións en redes sociais, así como o desenvolvemento de
campañas de comunicación específicas para as actividades da Semana Santa, de
verán e o Festival do Rei Sol.
No blog actualizáronse contidos alomenos unha vez ao mes, cunha maior
intensidade nas campañas específicas.
En redes sociais destaca o impulso á conta de Instagram, tendo en conta as novas
tendencias de usos de redes sociais, que inclúen esta rede entre as máis
empregadas (especialmente dentro do ámbito turístico).
As campañas de comunicación desenvolvidas incluíron a remisión de un total de 7
notas de prensa aos medios de comunicación, a elaboración de contidos
informativos para o blog, accións de mailing aos establecementos de hospedaxe do
municipio e o deseño e reparto de carteis e folletos informativos, a creación de
eventos en Facebook e a publicación diaria de contidos en Facebook, Twitter e
Instagram.
Por outra banda, a visita de dous ilustradores ao petróglifo de Auga dos Cebros
(nunha iniciativa da Deputación de Pontevedra en cuxa rolda de prensa se
agradeceu a colaboración da Asociación, por ter feito de guías aos ilustradores para
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explicarlles o lugar) supuxo a aparición de Oia nos medios de comunicación e
páxinas web.
Dentro do apartado de Comunicación, tamén se elaboraron contidos de
información turística sobre Oia para publicar nas páxinas www.arqueotrip.com e
www.culturayturismo.com

 PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EN 2018
Ao longo de 2018, a Asociación Costa dos Castros organizou e colaborou no
desenvolvemento dunha serie de actividades destinadas a dar a coñecer o
patrimonio local, sensibilizar sobre o seu valor e crear propostas destinadas a atraer
a un turismo de calidade. A continuación descríbense as principais actividades.
1. Actividades de Semana Santa
As actividades de Semana Santa estiveron coorganizadas pola Asociación Costa dos
Castros-Concello de Oia, de forma que ACDC se encargaba da organización,
coordinación, loxística e seguro de RC das actividades, mentres que o Concello
realizaba a achega necesaria para cubrir o seguro de accidentes específico para a
andaina (a cal finalmente houbo que suspender, quedando pendente de celebrarse
nunha nova data).
A programación inicial incluíu o desenvolvemento dunha andaina pola Ruta Máxica
a celebrar o venres 30 de marzo e unha visita ao Arrabal o sábado 31, ambas con
carácter gratuíto para as persoas asistentes.
En canto á andaina, que contaba con 60 persoas inscritas, finalmente tivo que ser
suspendida debido ao mal tempo, se ben volverá a ser organizada en próximas
datas. Como alternativa para o venres 30 de marzo, desenvolveuse unha visita ao
Arrabal no mediodía, nun momento en que parou a choiva e se localizou na Oficina
de Turismo a 4 persoas interesadas en participar.
En canto á visita do sábado 31 de marzo, participaron nela 24 persoas,
maioritariamente de Galicia e tamén algunhas procedentes de Madrid. Moitas xa se
interesaran na andaina.
O total de participantes nas actividades de Semana Santa foron 28 persoas. (Ver
imaxes no anexo 4).
2. Colaboracións: II Ruta da Camelia e o Tapeo de Oia
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Para esta actividade celebrada a fin de semana do 24 e 25 de marzo, a Asociación
Costa dos Castros colaborou desenvolvendo unha visita guiada ao barrio do Arrabal,
como complemento á visita guiada á igrexa monacal.
A actividade inicialmente programada (sábado 24 de marzo) era unha visita aos
petróglifos da Pedreira, se ben foi preciso cambiala debido ás condicións
meteorolóxicas (chuvia e vento) e recorrer á opción do Arrabal. Nesta visita
alternativa participaron 10 persoas, expositoras de camelias chegadas a Oia desde
lugares como Cambados, Vigo ou Portugal, entre outros.
3. Colaboracións: Obradoiro de teatro. Visita dramatizada polo Arrabal.
A Asociación Costa dos Castros colaborou co obradoiro de teatro organizado polo
Concello de Oia e desenvolvido por A Artística elaborando e difundindo unha nota
de prensa aos medios de comunicación, coa fin de informar do inicio da actividade e
incentivar as inscricións. O obradoiro tivo boa acollida entre a veciñanza (preto de
30 inscritos) e a representación teatral, realizada dentro do programa do Festival
Costa dos Castros, contou cunha gran afluencia de público.
Costa dos Castros apoiou o desenvolvemento do obradoiro como actividade
estreitamente vinculada coa revalorización do patrimonio e entre os resultados
acadados cabe destacar a recuperación dun elemento do patrimonio etnográfico
case desaparecido da memoria colectiva (o lavadoiro no río Lavandeira), así como a
revalorización de distintos espazos e elementos intanxibles como costumes, lendas
e historias locais. O desenvolvemento do obradoiro permitiu realizar unha reflexión
colectiva sobre o patrimonio cultural local entre os distintos veciños participantes,
mentres que a representación permitiu difundir a riqueza patrimonial do municipio.
A experiencia foi publicada no boletín mensual que emite a Asociación para a
Interpretación do Patrimonio do mes de setembro.
Como observación a ter en conta, desde a ACDC recoméndase repetir a experiencia,
a poder ser ampliando a duración do obradoiro.
4. Colaboracións: vídeo Memorias de Oia
Tamén se colaborou na elaboración da iniciativa municipal Memorias de Oia
realizando algunhas das entrevistas a persoas maiores, con vistas á elaboración dun
vídeo-documental sobre como era a vida e os costumes populares, etc. no
municipio.
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5. Didáctica en colexios
Entre maio e xuño tamén se desenvolveron varias actividades de educación
patrimonial e didáctica no CEIP Mestre Manuel García, neste caso cos cursos de
educación infantil de 4 e 5 anos e con 3º de primaria.
En educación infantil traballouse o tema dos petróglifos a través da visita dunha
muller da Idade do Bronce ás clases. Tamén se fixo un pequeno obradoiro de
escavación arqueolóxica.
Nestas actividades de educación infantil participaron un total de 42 nenos e nenas.
En cuanto a terceiro curso de primaria, colaborouse nun proxecto de entrevistas en
vídeo sobre as tradicións en Oia. O proxecto consistiu no deseño e elaboración de
entrevistas a 4 persoas do municipio, nas que o alumnado lles fixo preguntas
relacionadas sobre as tradicións locais e as súas experiencias sobre elas. Deste xeito,
ao tempo que o alumnado investigaba e aprendía sobre este patrimonio inmaterial,
contribuíu a deixar un rexistro (neste caso audiovisual) que evite a súa desaparición.
A colaboración da Asociación de Costa dos Castros consistiu nunha pequena
introdución sobre que son as tradicións e un taller sobre como preparar e
desenvolver unha entrevista (Patricia Muñoz, a coordinadora de ACDC, ten
formación e experiencia en Xornalismo).
Así mesmo, prestouse apoio ao profesorado durante na saída de campo para facer
as distintas gravacións, das que se encargou o profesorado do centro (o titor de
terceiro, Pablo Nimo, e o director, Fajar).
Nesta actividade participaron un total de 16 alumnos e alumnas.
6. Elaboración produto turístico: rutas temáticas
Durante o mes de marzo elaboráronse os contidos divulgativos para unha serie de
itinerarios temáticos co obxectivo de contar con propostas máis complexas para
ofrecer aos visitantes que demandan unha experiencia alén das visitas guiadas
convencionais de 50 minutos nun único entorno. Neste caso, elaboráronse
propostas que unen varios recursos enlazándoos a través de temáticas concretas,
cunha duración aproximada de tres horas.
7. Visita da arqueóloga escocesa Andrea Smith e da blogueira Patricia Catania
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O día 9 de xuño realizouse unha pequena andaina pola Ruta Máxica con visita
guiada á Cabeciña (en inglés) específica para a arqueóloga escocesa Andrea Smith,
quen, no contexto dunha ruta de vacacións polo norte de España, quixo achegarse
ata Mougás e pasar uns días para poder coñecer parte do patrimonio arqueolóxico
local.
Tratouse dunha visita guiada máis especializada, técnica, para explicarlle non só os
distintos elementos patrimoniais, senón as intervencións desenvolvidas na zona
xunto cos seus resultados, e a evolución da paisaxe. Smith, arqueóloga especializada
na Idade de Ferro, manifestou a súa satisfacción polo lugar e os proxectos que se
están a desenvolver.
Por outra banda, o 29 de setembro tamén se fixo un percorrido por Oia á blogueira
de viaxes Patricia Catania, de Wanderlust Memories, a cal fixo parapente en Oia,
visitou enclaves arqueolóxicos e o barrio do Arrabal, compartindo a súa experiencia
nas redes sociais.
8. Andaina Ruta Máxica de Oia
O día 17 de xuño desenvolveuse a andaina pola Ruta Máxica de Oia (inicialmente
programada para Semana Santa, pero que tivo que ser aprazada ata xuño polo mal
tempo), que consistiu e realizar o percorrido integro (uns 18 km) con diversas
paradas explicativas (A Pedreira, A Pousadela, Canón do Broi-Sobreiras do Faro,
Cano dos Mouros, Pozas de Mougás, A Cabeciña). A andaina desenvolveuse entre as
10.00 e as 16.30 horas, con tempo libre de 40 minutos para comer nas Pozas (cada
participante levou a súa comida). En total, participaron 34 persoas procedentes de
Oia e concellos próximos, na súa maioría.
9. Visita de estudantes da Portland State University
Tras os diversos contactos e preparativos coa profesora Suzanne Savaria, o grupo
deste ano da Portland State University desenvolveu a súa tradicional estancia en Oia
entre o 28 e 30 de xuño. O programa de visita consistiu nunha visita guiada á
Cabeciña e Pozas de Mougás, unha masterclass sobre gaita a cargo de Patricia Cela
e unha pequena festa-concerto coa colaboración da Fiada de Viladesuso.
O grupo estivo formado por un total de 13 persoas: 12 alumnos e maila profesora
Suzanne Savaria.
10. Campaña de visitas guiadas de verán
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A campaña de visitas guiadas de verán desenvolveuse entre o 25 de xullo ata o 16
de setembro con visitas todas as semanas, de mércores a domingo, cos seguintes
horarios, establecidos en coordinación coa Oficina de Turismo a fin de non provocar
solapamentos coas visitas guiadas á igrexa monacal (desenvolvidas polo persoal de
turismo):
Mércores: 12.30h. A Cabeciña
Xoves: 19h. ruta Sobreiras do Faro-Cano dos Mouros
Venres: 22.30h. A Cabeciña
Sábados: 12.30 h. O Arrabal, 22.30h., Auga dos Cebros
Domingos: 12.30 h. O Arrabal
Como novidade, este ano incorporouse á programación unha pequena andaina
polas Sobreiras do Faro, para a que se prepararon as correspondentes narrativas á
fin de poder explicar este espazo natural e máis o veciño castro do Cano dos
Mouros. En canto ás outras visitas, tamén se actualizaron as narrativas a fin de
ofrecer novas informacións e presentacións aos visitantes.
Ademais, desenvolvéronse as oportunas xestións para a concesión do uso do
logotipo do Ano Europeo do Patrimonio Cultural (AEPC) para a campaña de visitas
guiadas gratuítas de verán, unha concesión que vén a recoñecer e apoiar a
programación turístico-cultural estival ao mesmo tempo que amplía o ámbito de
difusión.
En total, participaron 380 persoas, na súa maioría procedentes das proximidades de
Oia (Baixo Miño-Val Miñor-Vigo), Madrid e País Vasco; sendo as actividades
nocturnas as que maior éxito acadaron. Esta cantidade supuxo un lixeiro descenso
(arredor de 60 pax) respecto ao exercicio anterior, unha baixada que se achaca ao
bo comportamento das visitas programadas á igrexa monacal.
Un ano máis, constatouse que a existencia dunha programación de visitas guiadas
provoca a chegada de persoas interesadas, serve como elemento para prolongar
estancias de turistas e tamén animan ao consumo local, pois os distintos puntos de
encontro son exteriores de establecementos hostaleiros.
Para difundir a programación de visitas guiadas deseñouse cartelería (ver anexos 5 e
6) e trípticos –que se difundiron por oficinas de turismo e establecementos da zona-
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, redactáronse contidos a través do blog e das redes sociais Facebook
(páxina+evento específico durante todo o verán), Twitter e Instagram e remitíronse
notas de prensa aos medios de comunicación.
11. Participación nas xornadas técnicas “As oportunidades do lume” do GDR CondadoParadanta
A Asociación Costa dos Castros foi convidada a expor o seu modelo nas xornadas
“As oportunidades do lume” organizadas polo GDR Condado-Paradanta. Alí, varios
proxectos galegos relacionados co monte e o rural presentaron casos de boas
prácticas e debateron sobre as súas experiencias, dificultades e retos de futuro. A
xornada celebrouse en As Neves o día 30 de agosto (ver anexo 7).
12. Festival do Rei Sol
O Festival do Rei Sol ofreceu unha decena de actividades entre 14 e o 16 de
setembro co obxectivo revalorizar o patrimonio local, especialmente o inmaterial. A
programación incluíu un obradoiro infantil (as tellas do Rei Sol) unha charla e unha
exposición fotográfica sobre a telleira en Oia, dúas funcións de teatro, visitas
guiadas e teatralizadas, unha contemplación do solpor e o espectáculo de narración
oral “O eco das pedras” de Raquel Queizás.
As actividades do festival espalláronse por distintos puntos do municipio (Mougás,
Viladesuso, Santa María de Oia e Pedornes),con propostas para todas as idades.
Para difundir a programación do festival deseñouse cartelería (ver anexo 8) e
folletos –que se difundiron por oficinas de turismo e establecementos da zona-,
redactáronse contidos a través do blog e das redes sociais Facebook
(páxina+evento), Twitter e Instagram e remitíronse varias notas de prensa aos
medios de comunicación.
O festival contou coa colaboración da Deputación de Pontevedra e do Concello de
Oia, ademais de diversos colectivos locais (Asociación de Veciños de Viladesuso e
CMVMC de Viladesuso).
Para obter fondos destinados á afrontar gastos Costa dos Castros solicitou axudas á
Deputación de Pontevedra (Ano da Lingua + Pontegal).
13. Didáctica: actividades infantís na Semana Cultural de Pedornes.
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Para a Semana Cultural de Pedornes deseñouse e desenvolveuse un taller sobre
patrimonio consistente na realización de cápsulas do tempo, e un mural sobre o
magosto e o patrimonio inmaterial vinculado a esta celebración.
14. Caderno divulgativo sobre os petróglifos do río Vilar
Durante o ano 2018 elaborouse un caderno divulgativo sobre os petróglifos do río
Vilar (Pedornes) co obxectivo de poñer en valor este patrimonio, resaltar a súa
importancia e facer un chamamento a súa conservación, tendo en conta o proceso
de deterioro que experimentan día tras día.
Para a elaboración deste caderno foi concedida unha subvención da Deputación de
Pontevedra para a Dinamización da Lingua Galega (Ano da Lingua).
Editáronse un total de 500 exemplares a distribuír, de xeito gratuíto, na Oficina de
Turismo e tamén nos colexios do municipio.
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 ANEXOS
ANEXO 1: Creación dun novo apartado no blog denominado “Transparencia”.
Neste apartado do blog www.costadoscastros.com súbense as memorias anuais da
Asociación, de forma que calquera persoa interesada poda consultar a actividade
desenvolvida e descargarse o arquivo en PDF.

Accesible en: http://costadoscastros.com/gl_ES/transparencia

www.costadoscastros.com

15

ANEXO 2. Aparicións en medios de comunicación:
Total: 79.


ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA

1. https://valminortv.com/2018/03/12/costa-dos-castros-organiza-unha-andainapola-ruta-maxica-de-oia-e-unha-visita-ao-arrabal/
2. http://www.infominho.com/index.php/id/50/objeto/35931
3. https://www.vigoe.es/viajes/galicia/item/21129-costa-dos-castros-organiza-unrecorrido-por-la-ruta-maxica-de-oia-y-una-visita-al-arrabal
4. https://telemarinas.com/costa-dos-castros-organiza-un-recorrido-por-la-rutamaxica-de-oia-y-una-visita-al-arrabal/
5. http://www.galiciasuroeste.info/oia.htm#140318
6. Radio Municipal de Tui. Informativos día 20 de marzo.
http://www.ivoox.com/noticias-13-30h-martes-20-marzo-de-audiosmp3_rf_24634029_1.html
7. http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/oia-promueve-turismocultural-semana-santa/20180320235231638335.html
8. http://www.farodevigo.es/comarcas/2018/03/25/oia-propone-rutas-culturalessemana/1861079.html
9. https://infogauda.blogspot.com.es/2018/03/oia_26.html
10. http://www.infominho.com/index.php/id/69/objeto/36064/claves/%C3%9Alti
mos-d%C3%ADas-para-inscribirse-na-andaina-pola-Ruta-M%C3%A1xica-de-Oia
11. https://valminortv.com/2018/03/26/ultimos-dias-para-inscribirse-na-andainapola-ruta-maxica-de-oia/
12. https://telemarinas.com/ultimos-dias-para-inscribirse-en-la-andaina-por-la-rutamaxica-de-oia/
13. Radio Valladares. Entrevista magazine da mañá día 27 de marzo.
14. La Alacena Roja. Portada 27 marzo (Noticias en 1 minuto)
http://www.laalacenaroja.com/
15. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2018/03/29/visita-alrededoresmonasteriooia/0003_201803V29C7995.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&u
tm_campaign=fbvigo
16. Revista Cousas de Baixo Miño. Nº7. Primavera 2018


PUBLICACIÓN DA DEPO “ESCAVANDO NO NOSO PASADO” (AUGA DOS CEBROS)
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1. https://www.depo.gal/web/edepo/-/noticia-carmela-silva-presenta-escavandoo-noso-pasado-a-mirada-de-tres-ilustradors-sobre-dez-castros-da-provinciaoutra-aposta-pola-cultura-e-polo-tu
2. http://www.cousasde.com/unha-ilustradora-cientifica-especializada-arqueoloxiae-dous-cadernistas-estan-debuxar-os-xacementos-mais-importantes-da-provinciapontevedra/
3. http://galiciasurpontevedra.es/?p=34188
4. http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/03/24/plan-yacimientosarqueologicos/1860802.html
5. https://www.vigoe.es/cultura/arqueologia/item/21332-escavando-no-nosopasado-a-mirada-de-tres-ilustradores-sobre-dez-castros
6. http://xornal21.com/not/21897/carmela-silva-presenta-ldquo-escavando-onoso-pasado-rdquo-a-mirada-de-tres-ilustrador-s-sobre-dez-castros-daprovincia/
7. https://infogauda.blogspot.com.es/2018/03/pontevedra_24.html
8. https://www.youtube.com/watch?v=_zbtLnqyLBk
9. https://www.infominho.com/index.php/id/50/objeto/36052/mes_agenda/03/ye
ar_agenda/2018
 OBRADOIRO TEATRO A ARTÍSTICA
1. https://telemarinas.com/un-obradoiro-permite-descubrir-o-patrimonio-culturalde-oia-a-traves-do-teatro/
2. http://www.farodevigo.es/comarcas/2018/04/15/oia-dara-conocer-patrimoniotraves/1873009.html
3. https://infogauda.blogspot.com.es/2018/04/oia_14.html
4. https://www.infominho.com/index.php/id/103/objeto/36228/claves/Unobradoiro-permite-descubrir-o-patrimonio-cultural-de-Oia-a-trav%C3%A9s-doteatro?platform=hootsuite
 ANDAINA RMO A GUARDA-CAMINHA
1. http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/oia-prevepeatonalizacion-todo-casco-historico/20180522235239648363.html
2. https://metropolitano.gal/planes/oportunidade-unica-para-caminar-pola-rutamaxica-de-oia/
http://www.cousasde.com/o-concello-da-guarda-organiza-unha-andaina-polaruta-maxica-de-oia/
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3. http://www.farodevigo.es/comarcas/2018/05/22/guarda-organiza-andainaruta-maxica/1895849.html
4. https://telemarinas.com/andaina-pola-ruta-maxica-de-oia/
5. https://www.vigoe.es/comarcas/val-minor/item/22278-ruta-maxica-polas-xoiasarqueoloxicas-de-oia?platform=hootsuite
6. https://www.infominho.com/index.php/id/103/objeto/36619/claves/Especial--Veci%C3%B1os-da-Guarda-e-Caminha-realizan-a-Ruta-M%C3%A1xica-deOia?platform=hootsuite


VISITAS DE VERÁN
1. Radio Galega
2. Radio Municipal de Tui
3. Cadena Ser. Radio Vigo
4. http://www.caminha2000.com/jornal/n886/galiza.html
5. https://www.cousasde.com/costa-dos-castros-comeza-o-25-de-xullo-asvisitas-guiadas-gratuitas-de-veran-en-oia/
6. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2018/07/30/spanlangglvisitas-guiadas-nocturnas-aospetroglifosspan/0003_201807V30C49923.htm
7. https://valminortv.com/2018/07/13/costa-dos-castros-comeza-o-25-dexullo-as-visitas-guiadas-gratuitas-de-veran-en-oia/
8. https://metropolitano.gal/planes/donde-ver-perseidas-vigo-area-planescuando/
9. http://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/-/noticia-disfruta-de-lospetroglifos-de-las-rias-baixas-bajo-las-estrellas
10. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2018/09/10/visitas-guiadasconocer-patrimonio/0003_201809V10C4996.htm



REI SOL
1. https://metropolitano.gal/que-hacer/que-hacer-en-septiembre-en-vigo-y-suarea/
2. https://www.infominho.com/index.php/id/101/objeto/37437/claves/OFestival-do-Rei-Sol-chega-a-Oia-do-14-ao-16-de-setembro
3. Radio Municipal de Tui
4. http://galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=104978
5. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2018/09/14/oia-despideverano-festival-rei-sol/0003_201809V14C11991.htm
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6. https://www.farodevigo.es/comarcas/2018/09/14/festival-do-rei-solpropone/1961101.html
7. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/oia/2018/09/15/contemplacionocaso-despide-festival-do-rei-sol/0003_201809V15C11992.htm
8. https://www.infominho.com/index.php/id/50/objeto/37569/claves/OFestival-do-Rei-Sol-ofrece-tres-d%C3%ADas-de-actividades-vinculadas-copatrimonio-en-Oia
9. https://www.infominho.com/index.php/id/50/objeto/37437/claves/OFestival-do-Rei-Sol-chega-a-Oia-do-14-ao-16-de-setembro
10. https://metropolitano.gal/que-hacer/catorce-planes-en-vigo-y-su-area-parala-semana-de-la-vuelta-al-cole/
11. https://telemarinas.com/o-festival-do-rei-sol-volve-a-costa-dos-castros-deoia/
12. https://valminortv.com/evento/festival-do-rei-sol/
13. http://www.caminha2000.com/jornal/n891/galiza.html
14. https://www.vigoe.es/comarcas/val-minor/item/23911-o-festival-do-rei-solvolve-a-costa-dos-castros-de-oia-do-14-ao-16-de-setembro
15. https://www.cultura.gal/es/evento/48201/108/53550
16. http://www.xornalgalicia.com/agenda-de-galicia/7185-o-festival-do-rei-solofrece-tres-dias-de-actividades-vinculadas-co-patrimonio
17. https://metropolitano.gal/que-hacer/que-hacer-en-septiembre-en-vigo-y-suarea/
18. https://valminortv.com/2018/09/21/la-oficina-de-turismo-de-oia-acoge-lamuestra-fotografica-memorias-da-telleira/
19. https://telemarinas.com/a-oficina-de-turismo-de-oia-acolle-a-mostrafotografica-memorias-da-telleira/
20. https://www.farodevigo.es/comarcas/2018/09/22/memorias-da-telleiraestaran-oia/1965882.html
21. https://www.cousasde.com/memorias-da-telleria/
22. https://infogauda.blogspot.com/2018/09/oia_21.html
23. https://www.infominho.com/index.php/id/100/objeto/37637
24. https://metropolitano.gal/que-hacer/o-legado-da-ultima-edicion-do-festivaldo-rei-sol/
25. http://www.comarcasnarede.es/baixo-mino/item/11139-a-oficina-deturismo-de-oia-acolle-a-mostra-fotografica-memorias-da-telleira
26. http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/boletin/index.php/boletin/arti
cle/view/375
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CADERNO DIVULGATIVO
1. https://telemarinas.com/un-caderno-divulgativo-destaca-o-valor-patrimonialdos-petroglifos-do-rio-vilar-en-pedornes/
2. https://www.vigoe.es/cultura/arqueologia/item/25844-un-caderno-paradestacar-a-singularidade-dos-petroglifos-do-rio-vilar
3. http://xornalgalicia.com/galicia/8557-un-caderno-divulgativo-destaca-asingularidade-e-valor-patrimonial-dos-petroglifos-do-rio-vilar-pedornes-oia
4. https://infogauda.blogspot.com/2018/12/oia_28.html
5. https://www.infominho.com/index.php/id/103/objeto/38350/claves/Uncaderno-divulgativo-destaca-a-singularidade-e-valor-patrimonial-dospetr%C3%B3glifos-do-r%C3%ADo-Vilar-Pedornes-Oia
6. http://www.caminha2000.com/jornal/n906/galiza.html#quinze
7. http://historiadegalicia.gal/2019/01/publicado-un-libro-sobre-as-embarcacionsmediterraneas-debuxadas-nas-pedras-de-oia/
8. https://www.cousasde.com/un-caderno-divulgativo-destaca-a-singularidade-evalor-patrimonial-dos-petroglifos-do-rio-vilar-pedornes-oia/

A este listado cómpre engadir os contidos incluidos nas webs www.arqueotrip.com
e www.culturaeturismo.com con información sobre atractivos patrimoniais de
Oia, visitas guiadas, etc.
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ANEXO 3. Carteis de Semana Santa, cabeceira do evento en Facebook, imaxe do Talaso
Atlántico incluíndo as actividades de Semana Santa.
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ANEXO 4. Fotografías das visitas guiadas de Semana Santa.

www.costadoscastros.com

23

www.costadoscastros.com

24

ANEXO 5. Material informativo-promocional das visitas de verán. Cartel.

ANEXO 6. Imaxes das visitas de verán.
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ANEXO 7. Imaxes charla GDR Condado
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ANEXO 8. Cartel Festival do Rei Sol
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ANEXO 9. Imaxes actividades asumidas por Costa dos Castros no Rei Sol
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ANEXO 10. Resumo de participantes nas actividades de ACDC durante o ano 2018
(datos a 31 de decembro).

DATA
marzo

VISITA/ACTIVIDADE
Campaña Semana Santa
Visita Arrabal (Ruta Tapeo e
24 marzo
Camelia)
26 maio
Andaina RMO
Abril-maio
Didáctica no CEIP MM García
6 xuño
Visita Arrabal
9 xuño
Andrea & Paul. Cabeciña
17 xuño
Andaina RMO
28-30 xuño
Visita grupo Portland
25 xull-16set Tempada de verán
14-16 set
Festival Rei Sol
22 setembro Parella de turistas P Basco Arrabal
29 setembro Visita bloguera
3 novembro Magosto Jalleira
5 e 7 nov
Obradoiros inf. Sem Cul Pedornes
19 novembro Visita Arrabal grupo mulleres
TOTAIS
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PAX
28
10
60
42
22
2
34
12
380
250
2
4
40
20
25
931

