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Editorial: Amigos da Dorna
“Pretendemos que este boletín informativo que tes nas túas mans sexa un elemento de difusión da cultura

mariñeira, así como un vehículo para dar a coñecer a nosa asociación e as actividades que realizamos ó longo do
ano”. -e nunca mellor dito-

O Cabeso -e alá van
10 edicións-

-e que supuñan un serio atranco para a continuidade da
asociación-

se o alcohol non o impediu aínda-

Boca Junior,

-viño e churrasco incluído-

-na que tamén participamos co xa
tradicional stand de Amigos da Dorna-,

Con estas verbas comezaba fai 12 anos a escribirse un capítulo fundamental da historia
daAsociación deAmigos da Dorna de Portonovo. Ese que se deu en chamar e que dende entón

nos acompañou dun xeito mais ou menos periódico para dar cumprida conta dalgúns dos
acontecementos que marcaron o discorrer da asociación neste tempo: o momento da súa fundación, a construción
da Jatiña, a organización das Travesías de San Roque e das Regatas do Sepelo, as viaxes a Douarnenez e Brest, a
catástrofe do Prestige, a recuperación do Platuxa, a participación nas Festas da Raia e nos Enterros da Sardiña, o
agasallo da Bicoca, a consecución do Local Social e, como non, a presenza en infinidade de encontros,
concentracións e regatas por toda a costa galego-portuguesa. E QUEASÍ CONTINÚE POR MOITOSANOS!

Chegados a este punto, o compromiso de responsabilidade, pois, é dobre: por unha banda coa cultura
marítima tradicional e por outra coa propia memoria da nosa asociación. Algo do cal a directiva actual era
perfectamente consciente cando fai dous anos se embarcou na aventura de manter vivo un legado en crecemento e
que agora correspóndenos transmitir coa satisfacción de ter contribuído modestamente á súa consolidación. E foi
precisamente iso o que nos motivou dende entón, e especialmente no último ano, para traballar arreo con ánimo de
resolver algúns males que semellaban endémicos

e que agora parecen estar en vías de solución, tales como o Proxecto Platuxa e o Local Social. Pero de
iso xa falaremos máis en detalle nas seguintes páxinas.

Alén do xa escrito, esta décima edición de O Cabeso, seguindo a liña marcada polas derradeiras
publicacións, pretende deixar testemuña documental do acontecido nun ano 2010 cheo de traballos e moitas festas,
cuxo recordo - permanecerá por longo tempo na nosa memoria.

A intensa tempada laboral comezaba cedo, tanto que a mediados de xaneiro recibíamos con gratitude a
doazón dunha dorniña de tope, a por parte de Pruden. Unha vez asimilada a boa nova, e sen tempo para
meterlle man ás súas cadernas, tocaba ocuparse da organización do Enterro de Sardiña. Así, chegado o día 17 de
febreiro tiñamos todo preparado para brindarlle unha despedida de categoría a aquela
sardiña-pirata que tanta satisfacción nos deu ver rematada. Un mes despois, a finais de marzo, tras algunhas intensas
xornadas de traballo, a Jatiña voltaba ben fermosa ó mar, e con ela as ansias de navegar de todos os que durante a
primavera nos aventuramos a mollar o cu pola ría adiante.ABicoca non tardou en seguir os pasos da súa irmá maior
e para principios de maio, despois de desfilar pola carpa da Festa da Raia

estaba preparada para abandonar o seu refuxio invernal. A partires de aí
todo foi pensar na organización da III Regata do Sepelo, o cal explica que un ano máis o balance do acontecido o día
12 de xuño fose moi positivo. Ó igual que positivas foron as nosas experiencias en todos e cada un dos eventos do
calendario estival galego-portugués nos que participamos: Illa de Arousa, Vila do Conde, Muros, Redes, Aldán,
Moaña, Combarro, Bueu, Ons e Porto Meloxo. Mais non só de festa vive o home, así que chegado setembro
decidimos poñernos mans á obra co Local Social, e nesas estamos aínda.



-presente e futuro-
Como os propios socios fundadores admiten, cando alá polo ano 1997 un grupo de colegas decidiu crear a
Asociación de Amigos de Dorna de Portonovo, ningún deles pensaba que a aventura ía durar tanto. Pese ao seu
inicial escepticismo, o certo é que 13 anos despois seguimos a loitar por manter o
rumbo que aqueles intrépidos trazaron. E non imos ceder no empeño. Podemos supoñer entón que a súa ilusión por
recuperar, conservar e promover a cultura mariñeira tradicional debía ser certamente profunda. De feito, de non ter
sido por ese entusiasmo, a realidade actual deAmigos da Dorna nada tería que ver coa que hoxe en día coñecemos e
gozamos.

Así e todo, alén de congratularnos co amencer da asociación
agora toca mirar mais alá. Se desexamos garantir a súa

continuidade a longo prazo, debemos acordar unhas estratexias de traballo - de
cara a mellorar o funcionamento - da asociación. É o momento de afrontar o presente
con visión de futuro!

Antes de nada, é de vital importancia configurar unha equipa de direcciónón con gañas de asumir a
responsabilidade de manter viva a asociación e, polo tanto, comprometida cos traballos que elo implica. Deberá ser
un grupo amplo e ben estruturado, no que o reparto de tarefas responda con lóxica á organización por cargos
directivos. Deste xeito será moito mais sinxelo xestionar o funcionamento ordinario da asociación. Con todo,
avogamos por que sexa un grupo sempre aberto a novas incorporacións ou á participación puntual de todos os que o
desexen. De feito, sería óptimo contar coa colaboración dos socios para a organización dos compromisos
ocasionais, tales como o Enterro da Sardiña, a Festa da Raia ou a Regata do Sepelo, ou simplemente para ocuparse
dos habituais traballos de mantemento das dornas.

Non menos importante será o papel que xogue o Local Social no futuro deAmigos da Dorna. Ben é certo que
de momento aínda queda traballo por facer para rematar de acondicionalo, mais se todo avanza como está previsto
podería estar listo nun par de meses, e entón haberá que organizarse para sacarlle o maior rendemento posible. Se o
xestionamos ben, os beneficios serán incuestionables, dende axilizar o funcionamento da asociación ata facernos
máis visibles e accesibles para os socios e, en xeral, para todos os veciños.

Por outra banda, entre todos os logros acadados nos últimos anos, hai un de gran transcendencia e que
posiblemente teña pasado desapercibido para moitos: a incorporación dun nutrido número de xente nova, que de
algún xeito ven a garantir o inevitable relevo xeracional

Poderíamos darnos por satisfeitos con elo, pero estimamos mais intelixente seguir traballando para
manter esta tendencia de apertura a novos - socios, botando man para elo incluso de
iniciativas innovadores, como a de tentar ofertar regularmente talleres de navegación para principiantes.

E finalmente, mais non menos importante, achamos que é preciso que a asociación manteña unhas canles de
comunicación operativas, entre as que a páxina web e o correo electrónico
deberían cumprir un papel determinante. Así, queremos amosar a nosa intención de ofrecer periodicamente
información actualizada do que vaia acontecendo nas entrañas deAmigos da Dorna.

A nova directiva ten a responsabilidade de dirixir e levar a cabo todo o anteriormente exposto, mais non
podemos agardar a que as directivas, a parte de desenvolver o traballo organizativo teñan que facer o resto de
traballos sen máis colaboración ca de un par de socios. Tense que ter claro, que a Asociación Amigos da Dorna de
Portonovo formana os socios, para disfrutar das dornas, para coidalas; para disfrutar das regatas e concentracións,
para organizalas; para disfrutar do noso local, para acondicionalo. Que sepan os señores e señoras socias desta
Asociación, que para ter un disfrute, terá que haber un traballo previo, e cantos máis colaboremos no traballo, mais
disfrutaremos del. Tomen nota os aludidos, á vez que disfruten deste novo número do Cabeso, feito realidade
gracias ás aportacións dos patrocinadores que se mostran nas seguintes páxinas.

-e con moitas facianas novas-

-sobre o cal, por certo, moito teñen falado en

números anteriores voces ben cualificadas para tal tarefa-

a un par de anos vista, por exemplo-

tanto interno como externo-

-agardemos que tamén se manifeste na configuración da

nova directiva-.

no dobre sentido da palabra-

WWW.AMIGOSDADORNA.ORG
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Así, en pouco máis dunha hora e dez minutos cruza a liña de meta a , mais non para levarse
o triunfo, pois, para a nosa tristura, acumulaba unha volta de retraso. Será a con Santi
e Nando a bordo, a primeira clasificada, seguida da en mans da familia Parada, e a
que debutaba na regata do Sepelo, en terceira posición. En cuarto lugar entrou a incapaz
de revalidar o triunfo acadado na edición anterior. Mais a gran sorpresa da xornada chegou coa

de Pablo e Manolo, que logrou facerse cunha meritoria quinta posición, pechando así
a lista das cinco dornas que recibiron trofeo.

De sexta entrou unha dorna medio da Barrosa, a con Javi Pena á caña, e tras ela foron
chegando a a a e a todas elas dignas de merecer a
gloria dos dez primeiros clasificados. Xusto por detrás, aínda que fora de competición, entrou a

con Jandro, Alex e Soteliño ás ordes de Turtle, e tras eles a seguida da a
que pouco a pouco foi remontando, a que logo dunha boa saída foise quedando

rezagada, e a que por ter rematado na posición décimo quinta convértese na primeira
dorna de Portonovo en cruzar a meta. E pechando a clasificación, a e a completando
deste xeito a lista de dezasete embarcacións que concluíron a regata.

Non podemos esquecernos da que un ano máis - nos agasallou coa súa
presenza, nada desapercibida, por certo, entre os alí presentes. Non en van, foi a derradeira dorna

en cruzar a liña de meta, aínda que nesta ocasión fose a remolque, pois seica houbo un motín a bordo e a tripulación
sublevouse ó capitán Pelouro, quen disque non quería repartir. En fin…

Velaí foi outra edición da Regata do Sepelo, unha pequena aventura para a cal sempre temos a fortuna de poder contar
coa colaboración dunha xente caralluda - , a
participación de moitos coñecidos que se desprazan ata a nosa vila para navegar con nós e o apoio desinteresado dos
compañeiros que aportan cartos tan pronto como abramos a boca. BRAVO POR TODOS E MOITÍSIMAS GRAZAS!

.

Bicoca

Xarandeira,

Fuxe, Ardentía,

Jalerna,

Siña María,

Bandalha,

Favorita, Maristela, Betty Boop Marijuana,

Jatiña, Caracola, Rona,

Zenaida, Bazarra,

Coninha,

Nerea Jloria,

Paxara, como é tradición-

en especial os colegas que nos botan unha man coas lanchas de apoio-

III REGATA DO SEPELO DE DORNAS A VELA
O sábado 12 de xuño tivo lugar unha nova edición da Regata do Sepelo. E un ano
máis, grazas á colaboración dos numerosos participantes chegados dende a Illa de Arousa,
Ogrobe, Vilanova, Cambados e, como non, Portonovo, tódolos asistentes puidemos disfrutar
dunha fermosa estampa outrora habitual, a do peirao e a ribeira de Portonovo chea de dornas
navegando a vela. E nunca mellor dito o de navegando, pois este ano, para a nosa ledicia, o vento
fresco do norte non quixo perderse a competición!

Pouco despois das 16:30 déuselle saída ás vintecinco dornas asistentes, que sen tempo nin para
afinar estratexias trazaron rumbo cara a nova baliza que nos chantaron fronte á punta do Bicaño.
Como sempre, os máis destros coa escota a as drizas mallaron a saída, aínda que, facendo honor á
verdade, case todas as dornas comezaron sen dificultade, brindándonos unha saída sen ningún
incidente salientable.

Foi na empopada rumbo ao Seame cando, ademais do vento, fixeron acto de presenza as
complicacións. A , que ía remontando, tronza o pau, obrigando a Lino e Fabián a
retirarse. E case ao mesmo tempo, na cabeza da regata, Parada e Juan Servando deixan a
quilla arriba, sendo tamén remolcados a porto. Para que despois digan que na ría de Pontevedra
"non peja o norte"!

A regata continúa coa en cabeza, ata que na seguinte baliza - rómpelle a
verga. Salva e Lino, ambos cos chalecos, arrían vela e agardan pacientemente polo remolque do Platuxa, que ía
cargado a plan coa "banda de música". Pouco despois, na mesma zona, a escora demasiado e embarca moita
auga, tanta que si se poñen a achicar igual temos que ir buscar a José e a Carlos á outra banda da ría.

A pesares destes lances, que son propios de calquera regata que se precie, a disputa proseguiu a bo ritmo, coas dornas
bolinando rumbo ao Bicaño, para comezar a segunda volta. Mentres tanto, por alí asomaba a proa da , que se
estreaba nunha competición a vela. Manu, acompañado por Rosa, foi quen de navegar cunha acha como
pica, cun tronco como pau e cun remo feito cunha vara de piñeiro aínda coa casca. Como poderedes imaxinar, un
aspecto do máis enxebre que teñamos visto nunha dorna e, precisamente por iso, moi axeitado para celebrar o seu
bautismo oficial. Que sexa benvido este nova filla!

Cara o final da segunda volta armouse un enredo de moito carallo,
cando algunhas das embarcacións que ían en cabeza, xusto antes de
enfilar a meta, saltáronse a baliza verde do Bicaño. Aproveitamos
dende a Directiva a ocasión para recoñecer algúns erros organizativos,
principalmente no tocante aos programas de navegación, e asumir toda
a responsabilidade polo acontecido. Con todo, a boa disposición por
parte dos regatistas axudou a que finalmente a lea quedase nunha
simple anécdota. Obrigado!

-e xa van tres-

Semparada

Forza R

Mimela a que está máis perto de Morrazá-,

Freixana

Pirrakas

in-extremis
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2010: Un verán cheo de festa
A pesares de que algúns de nós lembraremos este ano 2010 pola cantidade de traballo que tivemos que sacar

adiante, o certo é que nos meses de verán tamén houbo tempo - para alternar o cumprimento das nosas
obrigas con non poucos momentos de pracer.Aí vai un resumo dos rumbos que tomamos!

Tras a III Regata do Sepelo comezou a nosa particular andaina estival. A primeira cita ineludible foi no IX
ENCONTRO DE EMBARCAÇÕES TRADICIONAIS DE VILA DO CONDE (18-20 de xuño), despois da cal
viñeron as non menos importantes XORNADAS DE CULTURA MARIÑEIRA "MUROS MIRAAO MAR" (8-11
de xullo). Non foi ata finais de mes que voltamos á estrada para achegarnos á VIII REGATA DE
EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS "PORTO DE REDES" (23-24 de xullo). E case sen tempo nin para
recuperarnos, a fin de semana seguinte facíamos acto de presenza no III ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS DE ALDÁN (31 de xullo), e xusto despois na VII XUNTANZA DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS DE MOAÑA (7 de agosto). Mais antes de rematar o verán aínda faltaban por chegar tres eventos
marcados a lume no calendario de todoAmigo da Dorna:

Compromiso ineludible, tanto que este ano organizamos unha nutrida delegación. O venres, entre unha espesa
névoa, izamos as velas dunha flota formada por Julia e Anxo na ; Jandro, Caba e Luis na Izaskun,
Ibón e Trepa na Turtle, Rafa e David na e Lucho e Manu na A Surfeira, con Manolo á
caña, chegaría ao día seguinte. E como sempre, unha vez en Combarro non tardaron en aparecer mais socios con
gañas de festa: Zé, Coco, Caba,Antía, Pelouro, Telmo, Loli, Pereira, Chapela,Andrea, Graciela, Jacinto eAna.

O sábado foi o gran día, ese día no que a Regata da
Pamplina resolvería dunha vez por todas a gran
incógnita do verán. Aínda que cun número notable de
participantes, semellaba un duelo entre dúas embarcacións:
a cos debutantes Jandro e Caba, e a con
Ibón e Anxo, que ansiaban revalidar o título de campións
acadado nas dúas anteriores edicións. Logo dun tenso longo
final, a cruzaba a meta en primeira posición e a
Habana en segunda, a poucos metros. Pleno, un ano mais,
para Amigos da Dorna de Portonovo! Pouco despois, na
regata a vela, a volveulle gañar a partida á

quedando a súa tripulación sumida nunha
"infinita tristesa", que foi esquecida esa mesma noite a base
de licor café. Mais, por enriba de ambas, clasificou a
que acadou un meritorio cuarto posto.

E como o Encontro de Bueu sempre conta cunha representación dos Amigos da Dorna, desta volta foron a
a a e a as que se desprazaron á outra beira da ría.A tripulación, unha vez mais moi

variada, estivo formada por cerca de vinte persoas.
E en Setembro rematamos a tempada en Ons co tradicional desembarco, onde nos xuntamos cos compañeiros

de Os Galos de Bueu e os do Clube Mariño Salnés. Este ano, a , a , por mor do forte vento,
tiveron que ficar varadas na Praia das Dornas - unha semana enteira, polo que o desembarco deste ano
durou duas fins de semana, e así puido asistir a Secreta dende Ogrobe para xuntarse e ampliar a flota.

Pois como se pode ver, este ano 2010 foivos un ano de moita festa. Que o vindeiro ano veña, canto menos,
igual de bo e completo.

e gañas-

Habana Bicoca;

Coninha; Jatiña; Pirraka.

-a remos-

Bicoca, Habana,

Bicoca

Bicoca quinta

Habana sexta,

Jatiña,

Coninha, Bicoca, Jatiña Surfeira

majetes Jatiña Habana

-a súa praia

XV CONCENTRACIÓN DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE COMBARRO (20-22 de agosto):

XIV ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE BUEU (27-29 de agosto):

O Cabeso
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As dornas de tope
-A Boca Junior-

Aabundante e bastante concentrada presenza da dorna nunha área concreta da costa galega ven a demostrar
que esta tipoloxía de embarcación tradicional representa simbolicamente o xeito de vida particular desa zona e a un
grupo social determinado dentro do conxunto da cultura mariñeira das Rías Baixas. Nese senso, por exemplo, a
dorna amosa maior arraigo nos centros de poboación eminentemente rurais, nos que a organización baseábase nos
lazos de parentesco e amizade. Con todo, coa chegada da industrialización á Galiza e a aplicación no sector
pesqueiro tradicional dunhas estratexias empresariais capitalistas motivou que a
dorna , tratando de aumentar a súa capacidade pesqueira, evolucionase cara unha tipoloxía
moito máis parecida á lancha de relinga, e que hoxe en día coñecemos co nome de “dorna de tope”.

Podemos afirmar, entón, que as dornas de tope constitúen un subtipo ou, mellor dito, unha adaptación
moderna das primitivas dornas construídas coa técnica de calime. Esta nova variante construtiva deu lugar a unha
embarcación característica, que mantén a fasquía tradicional da dorna e cuxa
diferenza máis notábel reside no forro liso dos costados, no que as táboas dos bordos van xuntas, enrasadas e
facendo tope

Sen embargo, esta sinxela diferenza, sumada ao relativo pouco arraigo que segundo parece tivo este tipo de
dorna entre os mariñeiros da época, foron razóns suficientes para condenala ao esquecemento

ou directamente considerala de inferior valor histórico e patrimonial.Afortunadamente, na
actualidade consérvanse varias dornas de tope de recente construción. E semella que pouco a pouco vanse dando
pasos, con iniciativas como o “Desafío a Tope” ou o “I Memorial Tito Silva”, para devolverlle a dignidade negada
durante décadas.

Pois ben, a nosa asociación está a piques de comezar a restaurar unha destas dornas de tope. Trátase dunha
dorniña de nome de 4 metros e medio de eslora e que foi construída, segundo a documentación, a
mediados do século pasado. Estamos a falar, pois, dunha embarcación histórica e cunhas características bastante
particulares. Queda pendente unha reconstrución documental da súa traxectoria, dende os seus orixes fai 60 anos en
Ogrobe.

O seu antigo propietario, Pruden, xa comezara coa restauración, concretamente polas cadernas e a parte do
forro correspondente á obra morta. E agora a nosa intención é continuar co proceso, para o cal contaremos coa
axuda de Fernando, que exercerá de mestre carpinteiro. Mais, de cara a organizar os grupos de traballo, imos
precisar de toda a colaboración posíbel por parte dos socios. Así que xa sabedes: estades ante unha oportunidade
única!

-como a navegación a motor-
-de calime, enténdase-

-aínda que con unha manga maior-,

-de aí o seu nome-.

-que aínda hoxe

comeza a ser superado-

Boca Junior,

páxina 7

beat club
PORTONOVO



Un novo rumbo para o Platuxa
No ano 2003 a directiva da Asociación Amigos da Dorna de Portonovo decidiu iniciar os trámites

burocráticos para salvar do desmantelamento ó Platuxa, unha lancha de madeira a motor construída en Portonovo
en 1976. E así foi como a Consellería de Pesca da Xunta de Galicia nos brindou a oportunidade de evitar o seu
pasamento polo " "

Tratábase dun ambicioso proxecto cultural -
que non tardou en atoparse de fronte cunha realidade chea de atrancos administrativos.

O caso é que, por unhas e por outras, foron pasando os meses, e despois os anos, e os proxectos non chegaron
a materializarse. De xeito que, a día de hoxe, oito anos despois de asumir a responsabilidade de atopar unha
alternativa ó desguazamento do barco, vémonos en dificultades, tanto administrativas como económicas, incluso
para garantir o mantemento preciso para que continúe a flote.

É por iso que, trás convocar unha Asamblea Xeral de Socios, e despois de barallar todas as alternativas
posibles, achamos que a mellor opción para a asociación e para o propio barco, sempre coa pretensión última de
garantir un futuro para ambos, é buscarlle un novo propietario que, como nós fixemos no seu día, se comprometa
coa conservación do Platuxa. De feito, de non atopar a un interesado, veríamos na obriga de afrontar o que levamos
tantos anos tentando evitar: o desmantelamento do barco.

Así, decidimos por unanimidade abrir un prazo de tres meses, hábil ata o 1 de marzo, para que aqueles
interesados - poidan presentar o seu proxecto,
despois do cal procederemos a resolver a adxudicación definitiva do barco.

Todavía é cedo para adiantar cara onde enfilará proa o Platuxa, mais semella que, como todos desexamos,
novas singladuras agardan para ser escritas nas aínda abundantes páxinas en branco do seu diario de navegación.
LONGAVIDAÓ PLATUXA!

ou mellor dito, -a súa execución- método da machada .

pode que demasiado para unha asociación tan modesta como a
nosa-

ben sexan asociacións, particulares, empresas ou algún ente público-

A intención inicial era reconverter o barco, que ata entón tiña exercido como embarcación de pesca de
baixura con base en Portonovo, nun aula flotante. Así, esta iniciativa, bautizada como consistía
en organizar unha exposición itinerante baseada na difusión e fomento da recuperación dalgúns elementos clave do
patrimonio marítimo galego (tipos de embarcacións e artes de pesca, oficios, arquitectura mariñeira, tradicións
populares, cultura oral ou incluso ecosistemas costeiros) que foron desaparecendo nas últimas décadas, vítimas dun
proceso de perda da identidade cultural tradicional do que a vila de Portonovo é un claro exemplo.

Proxecto Platuxa,

Rúa Ramón Valenzuela, 6
36970 Portonovo

correo@amigosdadorna.org
www.amigosdadorna.org
-atópanos tamén en facebook-
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