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Á ATE�CIÓ� DE DO� JOSÉ JUA� DURÁ� HERMIDA, 
PRESIDE�TE DE PORTOS DE GALICIA 

 
 

Don Alejandro Piñeiro González, con D.N.I. 77408424-S, en calidade de 

Presidente da Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo, con C.I.F. G-36307147 e 

razón social na rúa Rafael Picó Nº 58, en Portonovo, diríxome unha vez máis a vostede 

para trasladarlle unha solicitude en relación a un proxecto no que levamos tempo 

traballando. 

 
PRESE�TACIÓ�: 
A IMPORTA�CIA DO PATRIMO�IO MARÍTIMO TRADICIO�AL 

 

O patrimonio marítimo tradicional presenta unhas enormes e variadas 

potencialidades. E sendo como é Portonovo unha vila turística, pero que debería aspirar 

a conservar a súa esencia mariñeira, non debemos obviar que as embarcacións 

tradicionais conxugan á perfección ambos aspectos. 

Dende a Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo consideramos que 

favorecer a recuperación, conservación e socialización deste patrimonio suporía un 

valor turístico-cultural engadido para a nosa vila. 

Tal e como sucede dende hai décadas noutros países europeos, a concienciación 

social sobre esta realidade é cada vez maior e o crecente interese que esperta suxire que 

ten un gran potencial para ser aproveitada con fins turísticos e educativos, grazas ao seu 

atractivo vinculado á cultura, o ocio e a natureza, entre outros. 

Recentemente ven de presentarse o borrador do anteproxecto da nova Lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia e por primeira vez na nosa lexislación autonómica 

recóllense como bens patrimoniais as embarcacións tradicionais do litoral e dos ríos de 

Galicia, o cal ven abalar as nosas teses conservacionistas en relación a este importante 
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patrimonio cultural. E gustaríanos que un ente que ten moito que aportar neste sentido, 

como é Portos de Galicia, se unise á súa salvagarda. 

 
O PROXECTO: 
U� MUSEO VIVO FLOTA�TE E� PORTO�OVO 
 

Dende a Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo levamos varios anos 

loitando para conseguir habilitar no porto de Portonovo unha zona de amarre reservada 

para embarcacións tradicionais, o cal axudaría non só a facilitar a nosa labor a prol da 

súa conservación, senón a mellorar a súa visibilización e a potenciar o aproveitamento 

do patrimonio marítimo tradicional con fins turísticos e educativos. 

As posibilidades que un punto de interese como este ofrece son enormes: 

- Carácter turístico: A través da promoción da cultura mariñeira tradicional. 

- Aspecto cultural e educativo: Difusión e posta en valor do patrimonio 

marítimo galego, favorecendo o coñecemento por parte dos rapaces do noso concello. 

- Compoñente social e deportivo: Especial importancia para nós da 

dinamización social e xuvenil a través da nosa Escola de Navegación Tradicional. 

A pretensión é converter o espazo nun museo vivo flotante, un punto de interese 

cultural que contribúa a ofrecer unha imaxe máis auténtica da historia de Portonovo e da 

vida, costumes e tradicións dos seus veciños, sobre todo no que á relación co mar e a 

pesca se refire. E somos conscientes de que unha infraestrutura como a que solicitamos 

constituiría un valor engadido para todo o concello de Sanxenxo. 

O único que precisamos é que Portos de Galicia nos conceda unha cesión dos 10 

primeiros metros (é dicir, un dos catro módulos dos que está composto, xa que en total 

ten 40 metros) do pantalán para embarcacións de sétima lista que ten no peirao do 

Chasco, coa idea de habilitar unha zona diferenciada ao inicio do mesmo reservada para 

embarcacións tradicionais, tal e como teñen outras asociacións afíns, como en 

Combarro. E ao mesmo tempo rogamos a instalación de cinco fingers, dos que sabemos 

que Portos de Galicia dispón en desuso. 

En realidade xa vimos utilizando dende hai anos unha parte deste sector do 

pantalán, pero pouco a pouco o abuso por parte doutros usuarios e a falta dunha xestión 

clara e un control eficaz dos amarres fixo que cada vez nos sexa máis complicado 

manter o pouco que temos. 
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Ademáis, gustaríanos dispor dunha cesión legal a partir da cal poder buscar 

financiamento para acometer unha pequena reforma consistente en limpar e tratar a 

madeira neste sector, cambiar os flotadores que fosen precisos e instalar paneis con 

información sobre as diferentes tipoloxías de embarcacións tradicionais alí amarradas. 

 

 
 

Fotografía do pantalán para embarcacións tradicionais de Combarro. 

 

 
 

Plano do porto de Portonovo, no que se sinala o sector do pantalán que nos gustaría 

xestionar a través dunha cesión. 
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Esquema da intervención que queremos acometer. 
 

 
 

Fotografía do estado do pantalán en cuestión 
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Disposición actual de algunhas das nosas embarcacións no pantalán 

 

  

Por todo o citado anteriormente solicitámoslle que nos conceda unha reunión na 

que poder negociar unha cesión dese primeiro módulo do pantalán nos que actualmente 

amarramos en Portonovo. 

 

En Portonovo, a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 
ALEJANDRO PIÑEIRO GONZÁLEZ 

Presidente da Asociación de Amigos da Dorna de Portonovo 


