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oma tódolos anos, as regatas comezan co mes de Xuño na Illa de Arousa coa Regata da Fasquía, a onde nos

desprazamos coa Bicoca levando a bordo a Turtle, que se estrenaba no circuito de regatas. Un par de semanas
despois, cerebramos a I Regata do Sepelo en Portonovo, da que falamos na seguinte páxina.

ogo de Portonovo, tocoulle o turno á mais importante das regatas: "a Volta á Illa". Neste ano de crise, a presencia

das dornas de Portonovo na prestigiosa regata foi a máis, levando a Bicoca e a Coninha, que loitaron duramente por
acadar o trofeo, tendo que batirse cos máis avezados dorneiros a bordo das dornas máis rápidas do mundo. Tras
disfrutar dunha tranquila navegación dende a saída até a costa oeste da Illa, a remontada contra vento e marea dende
o faro até a boia de meta, foi candoAVolta acadou maior emoción, e onde se decideu a clasificación final. Os mellor
parados foron os da regateira Bicoca, que remataron nos postos de cabeza, pero a Coninha non foi menos, que
saíndo de últimos, pasaron pola boia nun meritorio décimo posto pola cola

nha vez pasado o inciso de Brest, voltamos a competisión na Regata dos faros do Grobe, comezando o mes de

Agosto coa Regata do Bao, única pola súa saída dende terra, e este ano, por levar ao noso "Pelouro" á proa. O 15 de
Agosto cerebrouse a I Regata de Dornas de San Vicente, a onde non puidemos faltar contanto cos locais No-Lo e
Carballa de tripulantes da Bicoca. Unha vez rematado o mes de regatas e concentracións, en Setembro cerebrouse
no Grobe a I Regata de Porto Meloxo onde fomos na Bicoca con Ibón á proa estrenandose como regateiro. E
pechando a tempada, a Regata do Marisco, tamén no Grobe e contando desta vez con Sonia á caña, alumna da
Escola de Vela do Grobe e que sentía unha gran curiosidade polo navegar e as maniobras dunha dorna.
Seguimos mellorando postos, este ano fomos con dúas dornas a unha regata, sempre se estrenaba alguén en cada
regata e contribuimos a divulgar o noso patrimonio coas nosas participacións. Por todo isto o resultado nas regatas
deste ano é mais que satisfactorio pese a non traer ningún trofeo.

Editorial
A

N

quí tendes unha nova edición do Cabeso, si cadra cada vez mais meritoria por sobrivivir na nova era informática

e electrónica, xa que a principios deste ano estreamos a nosa páxina web, onde prestamos
información de calquer tipo relacionada coa nosa asociación ademais de tódolos numeros do Cabeso en formato
dixital. Pese a esta estrea, cremos no formato tradicional e actual do Cabeso pra ter voz e dar a coñecer a nosa
actividade. Non é por outra cousa pola que se imprime este novo número, e seguindo a mesma liña, facemos un
resumo do que foi este ano que remata logo dunha intensa actividade que comezou co Enterro da Sardiña, pasando
pola organización da I Regata do Cabeso, a participación en Brest 2008 e rematando con regatas e concentracións
por diversos portos de Galicia.

aAsamblea Xeral deste Decembro elexiuse unha nova Xunta Directiva que terá que ter conta deste noso voceiro,

resistindo fronte as novas tecnoloxías electrónicas e e a canta traba se lle poña diante. O Cabeso forma parte da
historia desta Asociación e é por isto polo que esta publicación debe seguir editandose ao mesmo tempo que se lle
debe agradecer o apoio aos patrocinadores e aos redactores que fan posible este voceiro.

www.amigosdadorna.org
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I Regata do Sepelo
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pasado 21 de Xuño cerebrouse en augas de Portonono a I Regata do

Sepelo, que contou con unha participación de 24 dornas chegadas dende a
Illa deArousa, Ogrobe e Portonovo.

ogo dunha mañá escasa de vento, cando parecía que se ía levantar unha

brisa chegou a brétema e o vento caeu, polo que os participantes tiveron que
armarse de paciencia pra completar as dúas voltas programadas con balizas
en frente da praia de Silgar, na Punta do Seame e no Cabeso do Medio.

ogo de dúas horas de regata, foron só doce as dornas que tiveron a

tranquilidade necesaria pra rematar o circuito, encabezadas pola NÉCORA
en primeira posición, seguida pola MIMELA e a JALERNA, que
completaron o podio e leváronse os tres trofeos para a Asociación Cultural
Dorna da Illa de Arousa. Pola parte da nosa Asociación participaron catro
dornas: a Bicoca con Anxo e Kiko; a Coninha con Telmo e Piñeiro; a Jatiña
con Lucho, Ferre, Brey e Pablo patroneados por Turtle; e a Paxara con
Fernando de patrón, Pablo á proa e Pelouro de armador, que ademáis se
levaron un premio especial á dorna mais antiga.

sa tarde xuntaronse no porto ademais das dornas participantes, outras embarcacións tradicionais coma o galeón

Luisa, que chegou dende Poio cos amigos da Reiboa a bordo e a Surfeira con Manolo e compañía. Non podía faltar
tampouco o Platuxa, que ademais de prestar os servicios de grabación para a Televisión de Galicia, sirveu de barco
de apoio para os participantes.

omo non, en terra estaban os aficionados que non puideron embarcar, esperando aos participantes para

entregarlles aos gañadores os trofes que foron feitos de maneira artesanal e donados por Tito, neto do Señor Luis, o
carpinteiro de ribeira que construiu o Platuxa e que fixo a entrega dos premios.

moita a xente á que hai que agradecerlle a súa

colaboración; dende empresas patrocinadoras, concello e
cofradía ata o capital humano que se quixo involucrar no
evento. Pero dende logo, a organización quere reconocerlle
aos participantes a súa disposición pra desplazarse por terra
ata Portonovo e agradecer a súa asistencia a esta regata, que
logo dunha convocatoria excepcional, os Amigos da Dorna
de Portonovo nos vemos obrigados a repetir. Así que,
compañeiras e compañeiros, esperámosvos o ano próximo
nunha nova edición da Regata do Sepelo.
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A I Regata do Sepelo xuntou 24 dornas a vela
Foto da Nécora seguida da Chunga e a Bicoca ao fondo



O 2008 deu pra moito
Platuxa, que tras cruzar ata a Ría de Aldán xuntouse cos barcos da travesía que se
achegaban ao peirao desta vila procedentes da Illa de Ons, tras partir uns días antes dende a
praia das Sinas. Xa en terra, demos boa conta das viandas que para calma-la fame ofreceu a
organización.

ueu e Combarro son as xuntanzas de Agosto de obrigado cumprimento. Este ano Bueu

coincidiu con San Roque, pero a pesar disto, a Surfeira e a Bicoca, que partiu o día anterior
dende San Vicente, fixeron acto de presencia. Resarcímonos en Combarro; a Jatiña, a
Coninha e a Surfeira izaron velas todas a unha para realiza-la dura e perigosa travesía que
vai desde Portonovo ata o fondo da ría. Faltaba a Paxara, e iso que nunca navegou tanto
coma esta ano, aínda que ó seu armador non se lle mirou moito a bordo.
En Combarro, protagonistas nós; a Bicoca conAnxo e No-Lo arrasou na regata de barcos a
remo, a Jatiña nos postos de cabeza na regata de vela, e a Surfeira foi nomeada “after hours”
oficial da Concentración, pra ledicia ou desespero das tripulacións dos barcos atracados
preto dela.

ouzas en setembro foi a

derradeira xuntanza da temporada.
A Bicoca por terra e a Surfeira
navegando foron os nosos
representantes na ría de Vigo (moi
ben pola Surfeira que este vran
estivo en todas) e pra dar fe da nosa
p r e s e n c i a , v o l v e m o s p r a
Portonovo con trofeo hortera
incluido que podedes admirar no
Baiuca.

pr incipios de outubro,

coincidindo coa Festa do Marisco,
en San Vicente do Mar houbo unha
exposición de embarcacións
tradicionais en seco, onde por
suposto tamén estivo a Jatiña en
representación da tipoloxía de
dorna xeiteira.

xa rematando o ano, a procesión

naval de Sta Catalina contou co
Platuxa entre os seus barcos unha
vez mais, e xa van moitas, tantas
que algún día nos van agasallar
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n novo Cabeso nas túas mans. Obrigado facer polo tanto un pequeno resumo da temporada

de navegación 2008, ou máis concretamente da participación dos nosos barcos nas
concentracións, encontros e xuntanzas que se celebran no tempo do vran. Son esas festas
mariñeiras onde sempre somos ben recibidos, onde as veces somos a Asociación con maís
barcos, ou polo menos coas tripulacións que máis se fan notar, sempre e cando non estean os
de Riveira. (Imposible competir co Madeiro and Son)

mos aló. En primaveira saimos a recibir no medio da ría ó peculiar barco de Suso Leiro, que

viña de dar unha pequena volta de seis meses polos mares onde se afundiu o Titanic. A bordo
do Platuxa, unha pequena comitiva da asociación acompañou pola ría ó mariño portonovés,
agasallándoo co son das gaitas até o peirao de Sanxenxo.

regatas de dornas comezaron en Xuño, co noso prototipo de carreiras: a Bicoca e conAnxo

á caña facendo todo o Campionato Galego , as veces acompañada pola Coninha, con Telmo e
Piñeiro pelexando duramente por non chegar os últimos.

n Xullo a Jatiña andivo case todo o

mes de aquí pra alá, de torista ou
traballando. A fasquía da Jatiña fai
dela unha das dornas máis xeitosas
das rías (de ahí ven o dito de andar ó
xeito), así que é normal que todo o
mundo se rife por navegar nela,
como lles aconteceu ós popes da
Xunta que acompañaban a
expedición galega no Encontro
Internacional de Brest, e que non
querían baixar da dorna.

xusto despois de chegar de

Francia, a traballar con outros oito
barcos na Travesía Norte de
embarcacións tradicionais ,
organizada polos compañeiros da
Cultural Dorna da Illa e financiada
pola Consellería da Xuventude (por
iso foi Trepa de patrón ). Esta
travesía Norte coincidiu no tempo
cunha pequena xuntanza en Aldán,
onde por sorpresa apareceu o

O CabesoO Cabeso
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Logo de varios meses de travesía con condicións moi duras
de vento e mar, Suso Leiro chega á ría con calma podre.

Foto de Leiro subindo polos mastros arriba.

Este ano a Bicoca foi por terra a Bouzas.
Foto cargandoa coa pluma

O Platuxa apareceulles por sorpresa aos da Jatiña na
Xuntanza de Aldán.

Foto da Jatiña na Travesía Norte. ría de Aldán

O estreno de Turtle nas regatas case se frustra; a piques
estiveron de suspendela polo forte vento.

Foto da Bicoca na meta da IV Regata Fasquía.

A Batea
PORTONOVO
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con levar o estandarte e abrir a procesión.

ste foi o resumo da presencia “oficial“ dos nosos barcos.

Porque aínda que xa o sabedes, nós navegamos todo o ano,
ben é certo que non tanto coma nos gostaría; tamén que
sempre ou case sempre navegamos os mesmos, e falamos
de case sempre pois últimamente a Jatiña está
conformando novas e interesantes tripulacións que nos fan
mirar pro futuro con moito optimismo. Bos ventos e ata o
ano que ven.

E

Tipoloxías de embarcacións tradicionais de toda a costa
galega e parte norte de Portugal xuntaronse na I Mostra de

San Vicente. Foto da Jatiña en primeiro plano

A Volta a Illa contou con dúas dornas de Portonovo.
Foto das tripulacións aparellandop as súas dornas

Na regata do Bao Pelouro sufriu as consecuencias da alta
competición. Foto da Bicoca na ribeira lísta para aparellar.
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Este ano o Platuxa saiu navegar unha chea de veces pola
ría. Os das navieras de Ons miran con recelo...

Foto do Platuxa tomada o día da Regata do Sepelo A Jatiña foi das dornas mais reclamadas en Brest
Foto con tres embarcacións tracicionais galegas
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BREST 2008
o evento marítimo do ano

O 10 de Xullo deste ano que remata, cinco afortunados navegantes da nosa Asociación partiron cara Brest dentro

dunha expedición dunhas cento cuarenta persoas. Non, non era ningunha romería, ningunha excursión nin nada
parecido. Estas persoas asistían ao evento marítimo do ano, a Festa Marítima Internacional de Brest, que se cerebra
cada catro anos nesta cidade bretona. Dábamos conta desta festa no anterior número do Cabeso e agora toca facer
memoria e escribir unhas liñas a modo de gran resumen pra que te fagas unha idea do que se viviu alí.

Comeza a historia no aeroporto de Compostela. Sí, foise en avión. Xuntamonos alí tódolos "expedicionarios" ben
vestidiños coa mesma roupa, e tiramos pra Brest , coma sempre, armando a festa pero desta vez no aire.Alí xa nos
esperaba unha avanzadilla da federación que se encargou de botar as embarcacións ao mar. Logo de meses
esperando o día, estábamos en Brest!!, ainda que o tempo non acompañase.

A pesar do tempo saímos navegar tódolos días, chovera ou ventase de mais, non se podía desperdiciar a ocasión.
Tamén había tempo pra visitar as exposicións de outros paises que estaban alí convidados coma nós. Croacia a un
lado e Noruega polo outro, ademais de Madagascar e Vietnam cos seus barcos característicos nas súas dársenas. A
verdade é que o dos barcos era impresionante, por cantidade, por tamaños e por fasquías, había algún que metía
"algo" de envexa, pero nos alá íamos coa Jatiña, ben orgullosos da nosa "dornasa". Non vos podedes imaxinar á hora
de sair a navegar, nos pantaláns mentres se repartían as tripulacións por tódolos barcos, oíanse varias voces "Eu vou
na Jatiña, eu vou na Jatiña", e é que o que embarcou unha vez na nosa dorna quería volver repetir, se non que llo
digan a Montse, do grupo Leilía, a Loli deAbada, a Luís Rei, a Gerardo, a Marta e Mila da Xunta, e Paco Paxaro que
estivo como tripulante da Jatiña en tódolas saídas. Non nos olvidamos da súa compaña. Tampouco nos olvidamos
de outros compañeiros que xa conocíamos -a tropa de Ribeira- ou conocemos alí, coma Guillermo, o fotógrafo,
Noa -unha rapaza de Vigo que levaba uns anos vivindo en Brest e botou unha man coa organización- e moitas
persoas que nos quedan atrás neste momento.

Tampou nos olvidamos de momentos, por exemplo cando fumos
coa Jatiña río arriba ata a carpa de Madagascar, menuda
recepción que nos deron a todos, con cóctel incluído, e menudo
coctel! e menuda festa!. Cada día era dedicado a un pais
convidado, e o resto de países asisitíamos ao seu "village" a
pasar un bo rato entre xentes do todo o mundo; vietnamitas,
malgaches, noruegos, croatas e galegos todos xuntos -nin que se
fora montar un chiste en directo-

Podíase escribir un libro coas experiencias que vivimos Coqui,
Chapela, Telmo, Amante e Anxo en Brest. Moitas son as imaxes
que quedan no recordo, outras fican en fotografías pero dende
logo, non hai maneira de reflexar os bos momentos que pasamos
con outras xentes que, se cadra, foi o mellor da Festa, que nos
espera dentro de catro anos.
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Amigos da Dorna

de Portonovo

Rúa Ramón Valenzuela, 6

36970 Portonovo

amigosdadorna@hotmail.com

www.amigosdadorna.org
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IX Encontros de Embarcacións
Tradicionais de Galicia.

D

A

P

D

ous anos despois do VIII Encontro en Ferrol, volve unha nova edición da festa da Cultura Marítima Galega por

excelencia: os IX Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que desta volta convócanse na vila mariñeira
de Muros, e organiza a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial xunto coas asociacións da Ría de Muros
e arredores.

Vila de Muros non se pode desligar da relación que ten co seu porto, de gran tradición, e o mar. Foi Muros berce

de mariñeiros, de carpinteiros de ribeira e dun longo etcétera relacionado coa cultura marítima, que hoxe en día,
aínda que mermada, continúa nesta vila. Por iso Muros foi seleccionada, acertadamente, a pesar de que a outra
candidatura presentada, que era Vilagarcía deArousa, tamén contaba con moi boa puntuación.

or suposto, os Amigos da Dorna de Portonovo estaremos alí, coas nosas embarcacións, formando parte da festa,

pasando uns días en compaña de amigos de tódolos sitios habidos e por haber, que se desprazarán, coma nos, ata a
vila muradana. Alí esperan, coma dixemos, persoas de outras asociacións, compañeiros de "aventuras" pasadas,
música, exposicións e barcos tradicionais das ribeiras de Galicia e de outras partes do mundo. Embarcacións novas
e vellas, conocidas e desconocidas para moitos, pero todas elas tradicionais, que se xuntan unha vez máis, pra
amosarse a tódolos visitantes e reivindicar a importancia que se merecen na actualidade.

ecir, pois, que non hai mellor ocasión para quen sinta interese ou curiosidade por estas "historias", para que viva

en persoa a importancia deste movemento cultural. Por iso queremos aproveitar dende aAsociación para facer unha
invitación a todo aquel que queira asistir a probar a experiencia de disfrutar destes IX Encontros connosco, de
seguro que repetirá en novas ocasións, como nos pasa aos que asistimos algún día a un evento destas características.
ACita é en Muros dende o día 8 ata o12 de Xullo do 2009.Anímate!!

Textos

Antonio Telmo

Xabier Trepat

Anxo Telmo

Fotografías

Guillermo González

Albino Caneda

Anxo Telmo

Javier Gonzalez

Patirar


