
 

 

 
 

 



 

 

25 e 26 De Setembro, Santiago De Compostela 

I Xornadas De Xénero, Arqueoloxía E 

Patrimonio En Galicia 

PROGRAMA 

  

Os movementos sociais dos últimos anos están a mudar as correntes de pensamento nas ciencias. Este é o 

caso dos estudos de xénero, que xa se comezan a aplicar ás diferentes disciplinas.  

E en Arqueoloxía tamén.  

O estudo do Patrimonio, a súa valorización e todo o que xira arredor del, ten como obxectivo para os próximos 

anos entender, visualizar e difundir o pasado, e o presente, dende un punto de vista inclusivo. A sociedade 

contemporánea, conformada por múltiples e diversas identidades, reclama ter representación no seu conxunto, 

asemade ser valoradas no concepto de Patrimonio Cultural Galego, da mesma maneira que ás persoas que 

traballan en dito ámbito (Investigadoras e técnicas).  

Por iso, as “I Xornadas de Xénero, Arqueoloxía e Patrimonio” teñen como obxectivo fundamental reunir a 

diferentes especialistas no tema do patrimonio, dende os tódolos eidos da ciencia arqueolóxica.  

En todos eles tratarase a situación das mulleres nestes campos, os problemas aos que se enfrontan e tamén 

as perspectivas de futuro. En cada bloque escoitaremos a 4 profesionais que farán unha pequena introdución 

ao seu traballo, seguida dunha táboa redonda na que debaterán sobre a situación actual da muller nos seus 

respectivos ámbitos de traballo e sobre as posibles solucións e vías de acción e reivindicación.  

Polo tanto, o que se pretende é chamar a atención sobre aspectos tan importantes como a desigualdade de 

xénero e o papel da muller dentro do patrimonio cultural galego. Á vez, as xornadas servirán para compartir 

os puntos de vista das profesionais que levan anos traballando no eido patrimonial e arqueolóxico cun público 

máis ou menos vinculado a esta área. Dando a coñecer ás nosas asistentas as novas perspectivas de xénero e 

feminismo que están a desenvolverse tanto no plano galego como no internacional no ámbito do patrimonio 

cultural.  

Estas xornadas contan coa financiación da rede CONSILIENCIA. Están organizadas por Celtia Rodríguez, Andrea 

Mouriño, Elvira Mangas, Noemi Álvarez, Laura Blanco, Lorena Barreiro, Verónica del Río e Fátima Sánchez, 

todas elas membros da Asociación galega “ARQFEM: Arqueoloxía Feminista”. Asemade, conta coa colaboración 

do “Consello Galego de Museos” e de grupos de Investigación das diferentes Universidades Galegas como son 

“SÍNCRISIS: Investigación en Formas Culturais”, “EcoPast", e “Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e 

Territorio (GEAAT)”.  

As sedes oficiais das xornadas serán o día 25 de setembro no Consello da Cultura Galega, e o día 26 no Museo 

das Peregrinacións e de Santiago.  

 

 

 



 

 

 

ORGANIZA 

  

 

• Noemi Álvarez-Fernández, Investigadora predoutoral,  EcoPast, Universidade de Santiago de 
Compostela, membro da Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Lorena Barreiro-Silva, Arqueóloga e docente, Universidade de Santiago de Compostela, membro
da Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Laura Blanco-Torrejón, Investigadora predoutoral, SÍNCRISIS, Universidade de Santiago de 
Compostela, membro da Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Elvira Mangas-Carrasco, Investigadora predoutoral, EcoPast, Universidade de Santiago de 
Compostela, membro da Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Andrea Mouriño-Schick, Investigadora predoutoral, GEAAT, Universidade de Vigo, membro da 

Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Verónica del Río-Canedo, Investigadora predoutoral, Persoal contratado do Museo das 
Peregrinacións e de Santiago, SÍNCRISIS, Universidade de Santiago de Compostela, membro da
Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Celtia Rodríguez-González, Arqueóloga e Investigadora predoutoral, SÍNCRISIS, Universidade 
de Santiago de Compostela, membro da Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

• Fátima Sánchez-Blanco, Arqueóloga, Universidade de Santiago de Compostela, membro da 
Asociación ArqFem: Arqueoloxía Feminista

 

FINANCIA 

 



 

 

 

COLABORAN 

• Grupos de Investigación 

 

• Universidades 

 

 

• Institucións 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN DAS XORNADAS 
 

ARQFEM. Arqueoloxía Feminista 
 

 
 
 

Susana Reboreda Morillo 

é profesora titular de Historia Antiga dende o ano 1997 na Universidade de Vigo, onde inicia a súa 
labor dende o ano 1991 ata a actualidade. É investigadora principal do Grupo de Estudos de 
Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo. Participa como 
colaboradora nun dos grupos máis importantes en Historia das mulleres do Estado, como é o Grupo 
Deméter da Universidade de Oviedo . 
As súas  liñas de investigación son a mitoloxía grega e a muller na antiga Grecia. Ademais, impartiu 
docencia durante varios anos no máster de xénero da Universidade de Vigo co seu tema “La mujer 
griega: su relevancia en el mito y su papel en la Historia”.  
Na actualidade Susana realiza cursos sobre o tema no CEPOAT e no Máster Interuniversitario de 
Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (USC, UVigo CSIC). No ámbito do noroeste sitúase como un 
dos referentes de estudo das mulleres, por ter feito moitos traballos relativos a este tema. Susana 
participa no Proxecto de Investigación : I+D+I (HAR2017-82521-P) MATERNIDADES, FILIACIONES 
Y SENTIMIENTOS EN LAS SOCIEDADES GRIEGA Y ROMANA DE LA ANTIGUEDAD. FAMILIAS 
ALTERNATIVAS Y OTRAS RELACIONES DE PARENTESCO FUERA DE LA NORMA., dirixido por Rosa 
Cid da Universidade de Oviedo. 
 
 
 



 

 

BLOQUE I: INVESTIGACIÓN “De-Xenerando á Investigación Arqueolóxica” 

 

Rebeca Blanco Rotea 

é doutora en Arqueoloxía pola Universidade do 
País Vasco, Investigadora posdoutoral 
contratada na Universidade de Santiago de 
Compostela. E Investigadora Colaboradora do 
Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do 
CSIC e Pos-Doc Member do LAB2PT 
(Landscapes, Heritage and Territory 
Laboratory) da UMinho. A súa actividade 
investigadora céntrase nas paisaxes 
fortificadas de época moderna, na arquitectura 
eclesiástica altomedieval, na metodoloxía 
arqueolóxica e na xestión e socialización do 
patrimonio. Participou en 48 proxectos 
patrimoniais, fundamentalmente 
arqueolóxicos, dos que dirixiu 25. A súa 
produción científica conta con 7 libros e 
monografías nos que participou como autora, 

coordinadora ou editora, 16 capítulos de libro 
ou 44 artigos, entre outros (https://usc-

es.academia.edu/RebecaBlancoRotea). Ten redactado máis de 60 informes e memorias. É membro 
do Plenario do Consello da Cultura Galega, onde coordina a Sección de Patrimonio e Bens Culturais. 
 

Olalla López Costas 
é Antropóloga física e osteoarqueóloga. Especialista 
en reconstruír as condicións de vida no pasado e a 
relación dos humanos co ambiente. Actualmente é a 
coordinadora do grupo de investigación EcoPast da 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Licenciada en Bioloxía pola Universidade de 
Santiago de Compostela e cun máster en 
Antropoloxía Física e Forense na prestixiosa 
facultade de Medicina de Granada, deselvolveu a súa 
investigación entre Galicia, Reino Unido e Suecia. 
Sendo docente e investigadora das Universidades 
de Santiago de Compostela e de Estocolmo, está a 
dirixir cinco teses de doutoramento. No seu 
curriculum multidisplinar, exemplo da arqueoloxía 
científica moderna, conta con estudos de restos 
humanos xunto con outros vestixios arqueolóxicos e 
paleoambientais. Ten un amplo número de artigos 
en revistas internacionais ademáis de ter sido a 
coordinadora do primeiro volume sobre 
reconstrucción da dieta na Península Iberica en base 
a isótopos estables. Nada en Vigo, leva case vinte anos traballando en escavacións de necrópoles 
por toda Europa que abranguen dende o Neolítico ata a Idade Moderna. 

é

coordinadora 
ou 44 artigos, entre outros

https://usc-es.academia.edu/RebecaBlancoRotea
https://usc-es.academia.edu/RebecaBlancoRotea


 

 

 

Rebeca Tallón Armada 
 

é licenciada en Bioloxía Ambiental pola 
Universidade de Santiago de Compostela, 
estudante de doutoramento no Departamento de 
Edafoloxía e Química Agrícola, dentro do grupo de 
Investigación EcoPast. Nel formouse como 
especialista en reconstrución paleoambiental 
aplicada a contextos arqueolóxicos, transferindo 
técnicas e metodoloxías das Ciencias da Terra para 
a análise das sinais almacenadas en solos e 
sedimentos no entorno destes contextos 
(Edafoarqueoloxía).  
As investigacións dentro das que traballa 
abranguen en espazo Galicia e zonas do 
Mediterráneo, ademais o seu traballo está 
vinculado á demanda de información de empresas 
privadas e da sección pública de arqueoloxía en 
relación ao estudos dos xacementos e as súas 
estruturas. Repostan a preguntas de distinto 
carácter, que principalmente se poden agrupar en: 
arqueométricas, estratigráficas e de carácter 
global (Evolución do medio en relación á 

actividade humana).  
No ámbito patrimonial, Rebeca forma parte de diferentes asociacións tradicionais de folclore galego. 
Nestes eidos a investigadora, non soamente ensina e da aulas, senón que fai análises do baile e a 
música tradicional galega co fin de atopar respostas sobre a nosa cultura, e recuperando un pasado 
que é aínda noso. 

Victor Rodríguez Muñiz 
 
é licenciado en Historia pola Universidade de Vigo. 
Vinculado á área de Historia Medieval desta 
facultade, está a concluír a súa tese de 
doutoramento (“O monacato feminino na Galicia 
medieval. 1100-1500”). A súa tese de licenciatura 
O mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil na 
Idade Media derivou na publicación dunha 
monografía, que acompaña outras obras de 
divulgación da historia e o patrimonio das que é 
coautor, como Camiño de Santiago. Camiño do 
Sueste- Vía da Prata ou a guía turística do Eixo 
Atlántico Da Gallaecia à Euro-Região. Rotas 
turísticas da nossa História ou Arqueoloxía do viño. 
Os lagares rupestres na comarca de Monterrei. A 
máis da actividade como documentalista, ten 
traballado como arqueólogo en intervencións no 
ámbito urbano (Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense), galaicorromano (castros de Santomé, 
Ourense, e Astariz, Castrelo de Miño) e medieval, 
con destaque para a necrópole de S.Vítor de 
Barxacova (Parada de Sil). No presente ano dirixiu a 
intervención arqueolóxica no Castelo de Lobarzán/ Castro das Laxes das Chás (Oímbra- Monterrei) 
Barxacova (Parada de Sil). No presente ano dirixiu a 

actividade humana).



 

 

BLOQUE II: DIFUSIÓN “Usos e discursos de xénero na difusión arqueolóxica “ 

Beatriz Comendador Rey 

é arqueóloga, e profesora contratada doutora da 
Área de Prehistoria, da Facultade de Historia do 
Campus de Ourense da Universidade de Vigo. 
Traballou como bolseira de catalogación e 
inventario de fondos de museos da Xunta de Galicia 
e do Concello de A Coruña, así como arqueóloga 
do Proxecto Artabria. Participou en diversas 
actuacións patrimoniais de investigación e difusión 
con diferentes empresas de arqueoloxía. Foi 
decana da Facultade de Historia de Ourense 
(2011-2014) e vicedecana da mesma (2014-
2017), así como coordinadora do Máster en 
Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio 
Cultural da Universidade de Vigo (2014-2017). 
    Actualmente é coordinadora do Grupo de 
Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio 
(GEAAT) da UVIGO e co-coordinadora do Máster 
Interuniversitario en Arqueoloxía e CC da 

Antigüidade, no que é responsable da materia de 
Arqueoloxía Pública. Ademais coordina o Grupo de 

Innovación Docente en EducAcción Educación Patrimonial da Universidade de Vigo, sendo a 
responsable das materias de Difusión e Socialización do Patrimonio, e a de Educación Patrimonial e 
Innovación Social. Finalmente é membro da comisión do Programa interuniversitario de doutorado 
en Protección do Patrimonio (USC-UVIGO-UDC). 
 

Esperanza Gigirey Liste e Verónica del Río  
 
Esperanza é Licenciada en Xeografía e Historia con especialidade en Arte moderno e 
Contemporáneo, e Museoloxía. A súa experiencia profesional está baseada no inventario e 
catalogación de importantes museos 
galegos. Dende o ano 1994 ata xuño de 
2003 traballou como técnica superior do 
Museo de Terra Santa no que realizou 
funcións de conservadora, xestora e 
administradora, pasando a asumir a 
dirección dende o ano 1997 ata o ano 
2003. Ingresou no Corpo Facultativo de 
Museos da Xunta de Galicia no ano 2003, 
con praza no Museo das Peregrinacións e de 
Santiago como Responsable da Área de 
Difusión e Comunicación. Dende o ano 
2017 ata hoxe ocupa a praza de directora 
do Museo das Peregrinacións e de Santiago. 
As súas publicacións céntranse no ámbito da 
divulgación da museoloxía, no ámbito da 
difusión, como da catalogación de 
exposicións. Verónica é licenciada en 
Historia na USC,  co máster obtivo a 

é arqueóloga, e profesora contratada doutora da 

Arqueoloxía Pública. Ademais coordina o Grupo de 



 

 

especialidade en Arqueoloxía, Hª Antiga e Prehistoria. Conta coa participación en Congresos e 
Xornadas no campo da arqueoloxía, con especial atención á investigación en cerámica, e Museoloxía. 
É doutoranda co tema “As cerámicas romanas de paredes finas no Conventus Lucensis” na 
Universidade de Santiago de Compostela. Dende o 2018 traballa como autónoma no campo 
de  educación e cultura, contratos no Museo das Peregrinacións e de Santiago para Apoio nas tarefas 
de difusión, reservas e arqueoloxía.  

Benito Vilas Estévez 
 

é membro de Arbore Arqueoloxia Sociedade 
Cooperativa Galega, é licenciado en 
Historia pola Universidade de Santiago de 
Compostela, contando cun máster en 
Arqueoloxía pola USC, UVIGO e Incipit, e 
outro máster en Astronomía Cultural pola 
UWSTS (University of wales Trinity Saint 
David). Autor  de diversos artigos nos 
eidos da aplicación de novas tecnoloxías ó 
mundo da arqueoloxía, e no eido da 
arqueostronomía.  
Actualmente desempeña as súas labores 
profesionais como arqueólogo técnico en 
diversos proxectos de escavación e postas 
en valor. A maiores, conta con gran 
experiencia no eido da didáctica na 
arqueoloxía e na experimentación 
arqueolóxica desempeñando estas labores 

en museos, colexios, anpas, concellos e 
cursos.  

Carolina Casal Chico 
 
é Historiadora da Arte, e Socia Fundadora do 
Sorriso de Daniel. Carolina ten unha 
traxectoria profesional relacionada coa posta 
en valor e a xestión do Patrimonio Cultural. 
Tamén está relacionada coa investigación no 
campo da Historia da Arte até a praxe na 
Xestión de Coleccións. Ela se define como 
unha “Namorada da Museoloxía Crítica”, a 
través da cal se debate en teórica-práctica. Á 
vez, ten participado e participa en diferentes 
proxectos de investigación e, asemade, 
dirixido e participado -en calidade de comité 
científico, secretaría técnica ou relatora- en 
diversos congresos nacionais e 
internacionais, ademais de comisariar 
diferentes mostras expositivas. Na súa 
experiencia, tanto no mundo da 
investigación como no patrimonial, recóllese 
numerosas publicacións ao seu nome e en 
todo tipo de actividades que teñan que ver coa 
súas paixóns e as súas loitas: a Arte, o Patrimonio Cultural, a Accesibilidade Universal, o Feminismo, 
a Sororidade e o Micro-relato.  

é 

en museos,

todo tipo de actividades que teñan que ver coa 



 

 

BLOQUE III: ARQUEOLOXÍA DE EMPRESA “Arqueoloxía de Libre Mercado” 

 
 
Vanesa Trevín Pita 

 

é licenciada en Historia pola Universidade de 
Santiago de Compostela. Co Mestrado en 
Patrimonio de Galicia e o Norte de Portugal. 
Arqueóloga profesional dende o ano 2012, a 
partir do cal traballou en diversas empresas 
como auxiliar de arqueoloxía, técnica 
arqueóloga e arqueóloga directora. Actualmente 
dirixe as escavacións arqueolóxicas do Castro de 
Doade (Lalín, Pontevedra) e un Proxecto de 
Acondicionamento e Socialización do Castro 
Lupario (Brión/Rois, A Coruña).  
Ten colaborado en diversos proxectos 
internacionais en Italia (University of Leiden), 
Portugal (Universidade de Lisboa e Universidade 
do Porto), Inglaterra (Oxford University), e 
actualmente en Exipto (University of Delaware y 
Polish Center of Mediterranean Archaeology), 
en  Berenike Proyect e Sikait Project (Universitat 
Autónoma de Barcelona). 

 
Xurxo Ayán Vila 

 

é arqueólogo e doutor en Historia pola 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Desenvolveu a súa traxectoria predoutoral no 
actual Instituto de Ciencias do Patrimonio do 
CSIC cunha bolsa do programa I3P do Fondo 
Social Europeo. Entre 2014 e 2017 foi 
investigador Juan de la Cierva no Grupo de 
Investigación en Patrimonio Construído da 
Universidade do País Basco. Desde maio de 
2019 é investigador principal da FCT no 
Instituto de História Contemporânea da 
Universidade Nova de Lisboa onde desenvolve 
o proxecto "Arqueologia do Estado Novo". É 
especialista en Arqueoloxía do Pasado 
Contemporáneo, Arqueoloxía Pública e 
Arqueoloxía da Idade do Ferro. Os seus últimos 
libros son "Arqueología. Una introducción a la 
materialidad del pasado" (canda Alfredo 
González Ruibal, en Alianza Editorial, Madrid, 
2018) e "Altamira vista por los españoles" (JAS, 
Madrid, 2015). Actualmente dirixe o proxecto de 
recuperación e posta en valor do castro de San Lourenzo (A Pobra do Brollón, Lugo). 

é

Madrid, 2015). Actualmente dirixe o proxecto de 



 

 

Nieves Amado Rolán 
é arqueóloga profesional. Licenciada en Xeografía e 

Historia pola USC e posgrado co mestrado en 
Técnicas de Xestión Integral do Patrimonio 
Cultural, rama de Arqueoloxía 
(USC_CSIC_Xunta). Foi colaboradora do Museo 
Arqueolóxico Provincial de Ourense, da sección 
de Arqueoloxía do Museo das Peregrinacións de 
Santiago e do antigo “Laboratorio de 
arqueoloxía e formas culturais” do CSIC, hoxe 
Incipit. Na actividade arqueolóxica profesional, 
abordou todo tipo de traballos como directora 
de proxecto, codirectora ou técnica: en solitario, 
en colaboración con outras empresas de 
arqueoloxía, coas administración competentes 
en patrimonio cultural, con outras 
administración, e/ou contratada polas 
administración e institucións académicas. 
Traballou en prospeccións intensivas e 
extensivas, inventario e delimitación de 

xacementos arqueolóxicos, escavacións, 
sondaxes valorativas, seguimento e control de 

obras, evaluación e corrección de impactos, limpezas de xacementos, expedientes de declaración de 
BIC, documentación, posta en valor, rotas culturais, difusión, exposicións. Tamén traballou nos eidos 
da documentación histórica aplicada ao patrimonio cultural e no campo da etnografía material e 
inmaterial. No eido das publicacións participou na edición e autoría de varios libros monográficos 
de temática arqueolóxica e etnográfica, ten publicados artigos de historia, arqueoloxía e etnografía 
en publicacións periódicas académicas, en revistas especializadas, en prensa, folletos etc. Nos 
últimos anos colabora activamente en proxectos culturais desenrolados na Comarca de Monterrei, 
ligados ao asociacionismo cidadán, para a investigación, difusión, dinamización e defensa do 
patrimonio, como as AC Alto Támega, a AC Monterrei, Cultura e Territorio, a Plataforma en Defensa 
do Castelo de Monterrei e o Colectivo Cultural Olimbria. 

Francisco Alonso Toucido 

é licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de 
Compostela, e ten o máster en Arqueoloxía e Ciencias da 
Antigüidade da mesma universidade. Na actualidade é 
investigador predoutoral en Patrimonio Cultural pola USC, 
membro do grupo de investigación “Síncrisis: Investigación 
en Formas Culturais” e xerente da empresa patrimonial 
Estela Arqueoloxía e Patrimonio SL.   
Durante o seu traballo no sector da xestión do Patrimonio 
Cultural ten realizado múltiples proxectos de arqueoloxía 
comercial vinculados a obras públicas e privadas, así como 
proxectos de posta en valor, documentación e investigación 
de xacementos arqueolóxicos. Por outra banda realiza 
numerosas actividades divulgativas co obxectivo de achegar 
o Patrimonio á sociedade. Conta con varias publicacións 
académicas sobre o mundo da cerámica medieval, tanto de 
uso común como de luxo, no noroeste peninsular. 

 

é arqueóloga profesional. Licenciada en Xeografía e 
Historia pola USC e posgrado co mestrado en 

sondaxes valorativas, seguimento e control de 



 

 

Elena Taboada Durán 
 

é licenciada en Historia dende o ano 2000 
coa especialidade en Prehistoria e 
Arqueoloxía. Ata o 2012 traballou 
vencellada a diferentes proxectos tanto de 
investigación como de Arqueoloxía de 
empresa, colaborando coa USC, o 
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, o 
IEGPS e varias empresas de Arqueoloxía.
Nos últimos anos comezou a traballar en 
educación patrimonial, sobre todo no 
Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de 
Campo Lameiro.  
Na actualidade o seu traballo densenvólvese 
en Árbore S.Coop. Galega, onde realizan 
proxectos tanto de arqueoloxía técnica 
como de didáctica do patrimonio, e onde 
tratan de poñer en práctica a arqueoloxía 
que tanto lles gusta. 
 

 
CLAUSURA 

 

Francisca Alves Cardoso 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

É Antropóloga física experta na análise de restos óseos humanos e o seu uso para a evaluación de 
perfís biolóxicos e patróns de riqueza e saúde. Estudou Coleccións Esqueléticas Humanas 
Documentadas có fin de comprender e recostruir o pasado da especie humana, tendo en conta as 
limitacións da comprensión das sociedades e a cultura basándonos na bioloxía, coma apliación do 
concepto de Bone Matters – restos óseos –. Actualmente, a súa investigación amplíase a temas 
relacionados con cuestión éticas e legais sobre o uso de restos humanos, tanto reais coma dixitais, 
en investigación e ensinanza. 

É Antropóloga física experta na análise de restos óseos humanos e o seu uso para a evaluación de 



25 Setembro

Consello da Cultura Galega

INAUGURACIÓN
10:00h Susana Reboreda Morillo

DE-XENERANDO Á INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓXICA

Táboa redonda

10:30 Rebeca Blanco Rotea, ‘MULLERES EN PÉ DE GUERRA’

11:00 Olalla López Costas, ‘A PALEODIETA!’

11:30h PAUSA-CAFÉ

12:00h Rebeca Tallón Armada, ‘O XÉNERO POLO CHAN’

12:30h Victor Rodríguez Muñíz, ‘NO TEU MOSTEIRO OU NO MEU?’

13:00h DEBATE

14:00h COMIDA

USOS E DISCURSOS DE XÉNERO NA DIFUSIÓN ARQUEOLÓXICA

Táboa redonda

16:30h Beatriz Comendador Rey, ‘CAVEWOMAN: DA CAVERNA A

TABERNA’

17:00h Esperanza Gigirey Liste e Verónica del Rio, ‘MUSEOLOXÍA

DENDE AS MARXES: A MULLER E AS PEREGRINACIÓNS’

17:30h PAUSA-CAFÉ

18:00h Carola Casal Chico, ‘NIN ESQUECIDAS NIN AGOCHADAS:

SORRINDO Ó PATRIMONIO’

18:30h Benito Vilas Estévez, ‘VIVAMOS COMO CASTREXAS!

19:00h DEBATE

https://www.google.com/maps/place/Consello+da+Cultura+Galega/@42.8803717,-8.5484122,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2efe43e588c4b5:0xe4e0604699ee589f!8m2!3d42.8803678!4d-8.5462235


26 Setembro

Museo das Peregrinacións e de Santiago

A ARQUEOLOXÍA DE LIBRE MERCADO

Táboa redonda

10:00h Vanesa Trevín Pita, ‘DO ORDENADOR AO SACHO: MULLER,

ARQUEOLOXÍA E BUROCRACIA’

10:30h Xurxo Ayan Vila, ‘SOCIALIZANDO Á PROFESIÓN’

11:00h Nieves Amado Rolán, ‘CONTROL: NOVAS SENSACIÓNS A PÉ DE

OBRA’

11:30h PAUSA-CAFÉ

12:00h Francisco Alonso Toucido, ‘MOCIDADE ARQUEOLÓXICA’

12:30h Elena Taboada Durán, ‘ARBOREANDO EN LILA’

13:00h DEBATE

CLAUSURA
14:00h Francisca Alves Cardoso,

‘YOU ARE THE PATH YOU WALK (ED)!’

https://www.google.com/maps/place/Museo+de+las+Peregrinaciones/@42.8799,-8.5461687,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2efe448af543e5:0x5119216eabbae193!8m2!3d42.8799!4d-8.54398



