
XORNADAS CASTREXAS 
 

CALL OF POSTERS 
 
 

DATA LÍMITE: 16/09/2019 
  
DATA DAS XORNADAS: 16 e 17/11/2019 
  
LUGAR: Museo Casa do Patrón (Codeseda, 7, 36519 Lalín, 
Pontevedra). 
  
ORGANIZADOR: Museo-Restaurante Casa do Patrón 
 
PREZOS POLA INSCRIPCIÓN DE PÓSTERS:  
 
OPCIÓN 1: 5 €, que inclúe: Iscripción e Asistencia ás 
Xornadas+ Publicación online nas actas das xornadas. 
 
OPCIÓN 2: 15 €, que inclúe: Iscripción e Asistencia ás 
Xornadas+ Comida de confraternización+ Publicación online 
nas actas das xornadas*.  
*No caso dos coautores que asistan á comida, deberán aboar os 10 € do custe do 

menú no momento da inscripción. 
  
CALL:  
Tras 5 anos de campañas arqueolóxicas no Castro de Doade 
(Lalín, Pontevedra), iniciamos esta xornada de dous días coa 
vocación de que poida servir de foro de debate sobre o 
patrimonio arqueolóxico relacionado cos castros en todos os 
seus aspectos e desde todos os puntos de vista. Con este 
enfoque aberto queremos ofrecer tanto á comunidade 
científica como ao estudantado a posibilidade de presentar 
pequenos aspectos das súas investigacións e debatilos nun 
ambiente tranquilo e acolledor.  



Os resumes das propostas de Pósters terán unha extensión 
máxima de 300 palabras, incluíndo as imaxes e gráficos que 
se desexen, podendo estar escritos en calquera idioma, que 
deberán incluír: Título da proposta, nome, apelidos, filiación 
institucional ou profesional e email de contacto das persoas 
firmantes.  
 
  
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS:  
 
Resumes de Pósters: ata o 16 de Setembro de 2019. 
 
Data de Aceptación de Pósters: 1 de Outubro de 2019. 
 
Notificación de aceptación Pósters: 1 de Outubro de 
2019. 
 
Mandar a: xornadasdoade@gmail.com 
 
MAIS INFORMACIÓN: 
https://www.facebook.com/castrodedoade/;https://www.facebook.com/casa.patron.5/ 
 
  
As persoas vinculadas á investigación ou ao exercicio 
profesional sobre a cultura castrexa, quedan invitadas a 
presentar Pósters sobre traballos orixinais do ámbito da 
arqueoloxía e o patrimonio relacionados coa escavación, 
difusión, didáctica, xestión, restauración-conservación, e 
calquera outro tipo de aspecto relacionado coa cultura 
castrexa.  
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