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EDITORIAL
Que nestas datas se edite o Nº VI do Cabeso quere decir que o compromiso adquirido no anterior
número queda cumprido. Contamos seguir na mesma liña.

Pasou o verán, época de intensa actividade, e podemos quedar satisfeitos da nosa participación nos
distintos eventos que durante él tiveron a cabo: Ferrol, Combarro, Bueu, Arousa, O Grove... contaron
coa presenza dos nosos barco. Non tanto en canto á participación por parte dos socios. Gustaríanos que
vos involucrarades mais nestes acontecementos, e disfrutárades deles xunto con compañeiros de outras
asociacións. Pode ser que precisedes estar mellor informados polo que temos pensado solventar esta
situación coa próxima creación dunha páxina web onde tervos permanentemente informados.

Mentres tanto, podedes aportar as vosas opinións, ideas ou críticas directamente aos membros da
directiva ou mediante o noso enderezo electrónico amigosdadorna@hotmail.com, onde trataremos de
dar conta dos vosos comentarios.

RUTA NORTE 2007
A JATIÑA, ANFITRIONA!!!

Xullo 2007. Os bañistas que abarrotan o pequeno illote do Xidoiro Areoso, preto da Illa de Arousa,
observan alucinados a arrivada duns aparatos flotantes un tanto estranos, tanto nas súas fasquías coma
nas velas que aparellan. Nótase a simple vista que non son motoras nen iates de plástico. A bordo van 30
chavales de entre 18 e 30 anos que están participando nun programa lúdico de aprendizaxe á
navegación a vela tradicional, programa patrocinado pola Consellería de Xuventude e organizado pola
Asociación Cultural Dorna da Illa de Arousa.
Desde o mar as tripulacións, desexando fondear e tomar un ben merecido chapuzón, tamén alucinan
ó ver este pequeno illote cheio de barcos fondeados, tanto que se decide cambiar de ponla e fondear no
illote xemelgo, o Xidoiro Pedregoso, que coma o seu nome indica, non ten area e sí moita pedra.

Entre estas embarcacións hai unha que nos soa moito. É a Jatiña, que participa nesta semana de
navegación por segundo ano consecutivo e que vai ir sinalando a singladura ás demais ( lancha xeiteira,
dorna a tope, gamela de Cangas, buceta e varias dornas polbeiras) xa que a nosa viaxe vai rematar no
porto de Portonovo, despois de navegar pola ría de Arousa e facer paradas en San Vicente do Mar e na
Illa de Ons.
E coma bos anfitrións, Amigos da Dorna e o Concello de Sanxenxo agasallaron ás tripulacións e ós
monitores cunha xenerosa benvida a xeito de pinchos e viños, mentres as rapazas e rapaces observaban
unha curiosa exposición do Sr. Silva sobre maquetas de como era Portonovo hai trinta anos.

ACADEMIA DE ESTUDIOS
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REGATAS
Logo das tarefas de coidado que se merece calqueira embarcación, todo estaba a punto pra comezar
unha nova tempada de regatas. A Bicoca, toda pintadiña, recén foliada e aparellada coa vela que nos
regalou “A Batea” estaba lista para a ocasión. Non lle foi mal este ano nas regatas á nosa BICOCA,
comezando na Illa de Arousa coa III Regata da Fasquía e remando no Grobe coa tradicional Regata do
Marisco. A nosa dorna mais lixeira xa se fixo un oco no circuito de regatas, e pasou de ser unha das
dornas que acababa pola cola a quedar diante, como demostrou en augas Mecas, onde alcanzou un
meritorio sexto posto nun groso de case unha vintena de dornas.

Asistir a unha regata non ten desprezo, ben
sexa polo disfrute de navegar cando hai vento ou
de estar aboiado con calma chicha, ben pola sana
competición ou por compartir a travesía con
outros compañeiros, ou ben pola festa que segue
coa entrega de premios a tódolos asistentes.

CLASIFICACIÓNS
Regata da Fasquía - Illa de Arousa ............ 25ª
Regata de Area Seba - Ogrobe................... 10ª
Regata do Bao - Illa de Arousa....................20ª
Regata dos Faros - Ogrobe......................... 16ª
Regata do Marisco - Ogrobe......................... 6ª

MUMÚ
¡Mariñeiros! Abride ven os ollos e escoitar. A nosa fama chegou a Xenebra, nada menos que ó
Centro Europeo de Investigación Nuclear. Alí, os científicos estudian os elementos que compoñen a
materia e a forza que os mantén unidos: a súa fusión nuclear.

E decidiron que nós éramos un exemplo a
coñecer. Mandaron pois a Portonovo a súa
corresponsal para que indagara de que estábamos
compostos e porqué despois de dez anos seguiamos
existindo. E así foi como Mumu, a portavoz da
revista do Centro de Investigación, chegou a vila.
¡E arre demo do que se percatou! Coñeceu a
nosa enerxía nas festas, as nosas reaccións
nucleares ante o viño, a nosa fusión ó navegar e, o
máis importante, o noso agarimo polas nosas
tradicións mariñeiras e culturais. Entusiasmada
participou en todos os nosos eventos e decidiu
facerse socia da nosa asociación para comunicarlle
a tódo-los científicos do Centro cal era o elemento
nuclear que nos mantiña xuntos;
e estes
embelesados con nós pactaron que a próxima
partícula que descubran se chamará Portonovo.

A Batea

PORTONOVO
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- dous lustros de asociación A

Vila de Portonovo, co trascurrir dos anos, foi perdendo as escasas
embarcacións tracionais que até os primeiros anos setenta recalaban ou tiñan
base no seu peirao, nos anos 80 somentes quedaban tres dornas polveiras. Anos
máis tarde se lle unirían un par de elas máis. A estampa do peirao ía cambiando, a
presenza das dornas non pasaba desapercibida, -e máis cando navegaban a velasobre todo para os máis vellos da Vila, homes que recordaban vellos tempos de
pescadores, traballos e fatigas “veleando” nas dornas, e que logo se
involucrarían connosco nos faceres e tarefas típicas das dornas. Había motivos de
abondo para evitar que aquela época non só non ficara no esquecemento, senón
que cumpría recuperar a vista das vellas dornas fondeadas na bahía.

Mediados os anos 90, dende Portonovo ollábase moi de perto para os
encontros, travesías, regatas e diversos actos que dende facía tempo íanse
desenrolando por parte de Asociacións Culturais de vilas tanto da Ría de Arousa
como da de Pontevedra, eventos e festexos que tiñan como finalidade servir de
nexo entre as distintas asociacións para conquerir un fin común: a recuperación,
conservación, e difusión das embarcacións tradicionais e da cultura mariñeira.
Foi a fináis deses anos, no 97 cando un grupo de veciños da vila decide fundar a
“Asociación para a Consevación da Cultura Mariñeira da Ría de Pontevedra,
Amigos da Dorna de Portonovo”
Aínda que é un nome moi longo, os obxectivos

máis inmediatos non estaban en consoancia co
tamaño do membrete. Eran darnos a coñecer, e conquerir un local e masa social; non nos foi tan mal,
chegamos a ter socios até en Australia ou Croacia, e dentro do estado, en Asturias, Euskadi ou
Madrid,..en Galiza, espallados polas catro provincias. Co local non nos foi peor, O Baiuca
ofrecéusenos como sede, íamos vento en popa, pero sin barco.

O seguinte obxectivo era máis complicado, ter un barco en propiedade non é doado, pero tras dous
anos de vida, as inquedanzas dos socios e a disponibilidade de tempo de algúns de eles para acometer o
proxecto, deron como fruto unha dorna xeiteira, o “buque insignia” da asociación, A Jatiña.
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¡Que dorna! Con ela temos navegado polas Rías Baixas e as Altas, participado en
Douarnenez 2000, Viana do Castelo....., é xa unha embarcación clásica dentro
dos encontros e concentracións que se celebran por toda Galiza.

Mentras todo esto transcurría, un pesqueiro habitual do peirao de Portonovo,
vello pero de bonita e clásica fasquía, ía ir para o desgüace. A asociación,
sensibilizada pola incidencia, e facendo de tripas corazóns para dar fé do que o
seu nome indica; no ano 2003 fíxose coa titularidade do Platuxa. ¡Que barco!. Si
ben é certo que para o que disfrutamos del, son moitos os cartos e o traballo que
acarrea o seu mantemento, aínda hai espranzas para a súa viabilidade, ademáis é
un orgullo poder mantelo a flote, polo menos non está nunha rotonda...
Xa na metade dos anos 2000 a Asociación faise con unha nova dorna, neste
caso unha polveira, a Bicoca, ¡como zoa!. Con ela os socios dispoñemos dunha
dorna liviana e rápida coa que poder participar nas distintas regatas que o longo
das rías se celebran. Na tempada pasada xa se conqueriron bós resultados. ¡forza
á Bicoca!
Atrás ficaron outros obxectivos cumpridos: a I e II travesía, exposicións,
participación e organización de diversos actos e festas tradicionais, ( festa da raia,
enterro da sardiña, entre outros ). E como non, O Cabeso, voceiro que agora tés
nas mans, e que esperamos vaia ampliando o seo contido e reducindo a súa peridiocidade.
Pasaron 10 anos de singladuras, tempo no que arribamos a moitos portos, e no que fixemos acopio
de material de todo tipo, dende libros, revistas e posters até escudos, trofeos e distintas clases de
agasallos, por non mencionar os aparellos, chalecos e trebellos propios das embarcacións. Ainda que o
Baiuca cumpre ben coas funcións de sede da asociación, todo este material precisa estar xunto e a
disposición de tódolos socios, polo que agora o que toca é conquerir un local que ao mesmo que sede,
sexa un lugar onde gardar e dispor da memoria destes 10 anos, ...entre todos, ¡o seguinte obxectivo!.
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-ENCONTROS EN FERROLCOMEZO DAS CONCENTRACIÓNS NO 2007...

En Xullo chegaron os tan ansiados VIII
Encontros de Embarcacións Tradicionais de
Galicia en Ferrol. E volvo a repetir ansiados
porque de verdade que se sentía unha
cusriosidade especial polo evento ao tratarse
dun porto do norte, lonxe das nosas Rías Baixas
onde se viron convocando os anteriores
encontros. A cita foi un éxito, e alí estivemos os
AMIGOS DA DORNA DE PORTONOVO
representados pola Jatiña e maila Bicoca, que se
desprazaron por terra (a primeira no camión de
Rafa, e a segunda no remolque, a rastro do
mercedes de Trepa) ao igual que toda a
tripulación, composta por socios e amigos
destaasociación. Durante os días que durou o Peirao das Curuxeiras en Ferrol nos VIII Encontros
evento (de xoves a domingo) o peirao ferrolá de
Curuxeiras foise enchendo de embarcacións de todo tipo e chegadas de varios puntos de globo. Polo
día, navegar pola ría, ata os Castelos de San Felipe e A Palma, ou a Mugardos a facer catas de Polbo á
Mugardesa, ou a opción dos mais osados que tiraron ría adentro e logo tiveron que entrar a remos no
peirao… todo valía, porque había ganas pra todo. E pola noite, concertos, festa, troula.. coma sempre,
ata que o corpo aguantase. ¡¡Moitas gracias amigos do Clube de Mar por tan exquisito traballo!!
O último fin de semana de Xullo puxemos rumbo a Aveiro, ao I Encontro Internacional de
Embarcaçoes Tradicionais a cerebrar en Aveiro, invitados pola “Região de Turismo da Rota da Luz”Alí
nos atopamos cun recibimento increíble e único; todo facilidades. Nesta concentración onde se
mesturaron moliçeiros con dornas, e gamelas
chegadas de Galicia. Alí estivo a Bicoca
representando á Asocicación e en copañá de
outras cinco dornas amarradas ao Canal Central
da Ría de Aveiro mostrando aos interesados a
fasquía da nosa embarcación tradicional por
excelencia.
En Agosto, mais do mesmo. Mentres en
Portonovo o San Roque ía rematando, as nosas
dornas puxeron rumbo a Combarro, cita
habitual do calendario. Ali nos xuntamos coas
asociaciósn de costume. Houbo bo vento,
regatas, concertos… rematando con unha moi
boa travesía de volta a casa coa Jatiña maila
A Bicoca amarrada no Canal Principal da Ría de Aveiro Surfeira surcando xuntas a Ría de Pontevedra.
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Ao fin de semana seguinte Bueu, coa presencia especial do Platuxa, centro de operacións e buque
insignia da nosa asociación nesa concentración. Todos queríamos disfrutar del, cada un á súa maneira,
xa que é a primeira concentración á que asiste. Cumpriron notablemente o barco maila tripulación en
todo momento; ata pola noite amarrado ao muelle -ocupación total de catres, puente e cuberta- A
verdade é que a Participación do Platuxa nesta concentración nos motivou, se cadra un puntito máis,
para seguir pelexando pola súa normalización
total, e poder desta maneira usalo sen ningún tipo
de risco.

Este ano, houbo unha nova cita na nosa ría á
que fomos invitados; A FERIA FRANCA DE
PONTEVEDRA. Todo un desafío subir coa
Jatiña polo Lérez arriba dende as Celulosas de
Lourizán ata o Peirao das Corbaceiras. Foi unha
aventura caralluda xa que Anxo, Coqui, Santi e
Monica (da Fasquía de Arousa), co noso amigo
Xaquín, de Cambados, á caña, fixeron das
maniobras unha singladura digna de recordar, xa
que na boca do canal xa se deixaba notar a
A Jatiña no Peirao de Bueu
correntada e houbo que traballar ben duro para
chegar ao muelle coa vela izada. E valeu a pena
tanto traballo, xa non só polo disfrute das maniobras “malladas” si non polo que alí nos esperaba.

Como punto e final do ano, o Desembarco de Ons, que organizamos xunto cos amigos da asociación
Os Galos de Bueu. Xuntámonos na Illa uns cantos de Portonovo, outros de Bueu, outros da Illa de
Arousa, Cambados… cada uns coas súas respectivas embarcacións lucindo fondeadas, amarradas ou
varadas na praia das Dornas, coma foi o caso da Bicoca. Churrascada, pan e viño en moi boa compañía
para despedirse das concentracións ata o ano que ven.
Pode facerse o lector unha idea de cómo son
estas actividades, como transcurren, como se
viven, como rematan… pero nunca coñecerá o
lector a realidade destas concentracións, onde á
vez que das a coñecer o patrimonio -o noso
patrimonio, algo que nos queremos respetar sen
deixar caer no olvido- disfrutas navegando,
coñecendo outros lugares, outras xentes, outras
costumes e incluso outras culturas.
Xa

sabedes, o ano que ven ¡¡MAIS E
MILLOR!! Animádevos, estades todos
invitados.
A Jatiña navegando polo Lerez abaixo
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-BREST 2008-

VOLVE A GRANDE FESTA EUROPEA DO MAR...

Cada catro anos a cidade portuaria de Brest, na Bretaña
francesa, cerebra o máis importante festival da cultura
marítima que se celebra non só en Europa senon en todo o
mundo.
Durante unha semana e coincidindo sempre coa festa
nacional francesa do 14 de xullo, esta cidade que recorda a
Vigo, acolle a máis de 2000 barcos i embarcacións
tradicionais de tódolas tipoloxías , tamaños e países.
Os datos falan por si só: un millón de visitantes
percorren ó longo da semana os 7 kilómetros de peirao
ollando pros barcos e os seus 15.000 tripulantes, ou
visitando as 300 casetas onde están representadas tódala
culturas marítimas da Europa. Por non falar dos 2.000
músicos de 30 países que de seguro animaran o día e as
noites da cidade.
Pero este ano vai ser boa: Galicia é invitada de honra; e
por suposto que merecidamente porque os galegos levamos
indo alá desde os inicios do festival, aló polo 92. Nesta
edición de Brest 08 a Federación Galega pola CulturaMarítima e Fluvial, entidade á que pertence a
nosa asociación, vai organizar unha grande expedición; grazas a un convenio asinado coa Consellería
de Cultura máis de vinte embarcacións galegas estarán navegando polas augas da bahía de Brest
acompañadas duns 100 tripulantes, cos seus músicos, artesáns e como non podía ser menos unha típica
taberna mariñeira, que de seguro non vai pasar desaperciba.
E loxicamente a Jatiña estará alí, navegando por eses lonxanos mares; e contigo se queres; aínda
hai sitio. Vémonos na Bretaña.

Amigos da Dorna
de Portonovo
Rúa Ramón Valenzuela, 6
36970 Portonovo
amigosdadorna@hotmail.com
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