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Os cambios ambientais e a presión antrópica están a afectar de forma  crecente e 
global ás zonas costeiras. Centos de sitios arqueolóxicos do litoral  europeo vense 
deste xeito afectados por unha máis ou menos rápida destrución, acelerada pola 
subida relativa do nivel do mar, a erosión ou as modificacións de todo tipo que sofren 
as áreas litorais. 
 No caso do litoral galego, a erosión de todo un conxunto de monumentos 
prehistóricos no illote de Guidoiro Areoso (Illa de Arousa, Pontevedra) atraeu a 
atención non só da comunidade científica senón tamén dunha parte importante da 
prensa e a sociedade galega, preocupada polo coñecemento e preservación do seu 
patrimonio. Varios proxectos de investigación desenvolvidos recentemente noutras 
zonas costeiras do oeste galego puxeron igualmente de manifesto o problemático da 
situación. 

 
Malia algúns esforzos por investigar e frear 
a destrución dos xacementos descubertos 
en Guidoiro, a situación do conxunto 
empeora día tras día. O mellor exemplo 
disto: a denominada “Mámoa 5” quedou 
destruída recentemente. 
 Ante esta situación crítica, e co obxectivo  
de recompilar o máximo de información 
posible sobre Guidoiro e os seus 
xacementos, un conxunto de arqueólogos 
de distintas 
 institucións organizámonos para levar a 
cabo unha iniciativa aberta ao conxunto da 
sociedade. Trátase de facer unha chamada 
á participación colectiva de todas as persoas 
que estando en posesión de imaxes e vídeos 
sobre o illote e/ou os seus xacementos 
queiran enviarnos eses documentos co fin 
de: 
 

• Realizar un seguimento de como evolucionou a liña de costa no illote, e como a 
erosión desta afectou e afecta á preservación dos xacementos. 

• Reconstruír sen necesidade de intervención directa nos xacementos a 
morfoloxía e características daqueles que puidesen ser xa destruídos ou 
sufrisen alteracións importantes. 

• Contribuír, con iso, ao coñecemento e protección do patrimonio natural e 
cultural do illote. 

 
As imaxes deben ser anteriores a 2013 e serán enviadas en formato dixital (orixinal 
 ou escaneadas a partir de negativos ou positivos en papel). 

 
As persoas interesadas en participar poden reencher o formulario achego. 

 Para máis información, poden contactar connosco en:  guidoirodixital@gmail.com 
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