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Estando ao último...
A Asociación Amigos da Dorna
de Portonovo volve a estar de ac-
tualidade nestas páxinas. Nesta
ocasión o motivo da súa apari-
ción é dobre, xa que acaban de
sacar á rúa un novo número do
seu voceiro informativo, “O Ca-
beso”, que corresponde ao nú-
mero seis e ao seu sexto ano de
edición. O outro motivo polo que
falamos deles é que este colec-
tivo da Ría de Pontevedra feste-
xou os seus primeiros 10 anos de
vida, toda unha década de exis-
tencia que é debullada no seu
boletín. 
Para celebrar esta importante

data a asociación que preside
Anxo Telmo e o seu equipo direc-
tivo, ven de editar tamén  un ca-
lendario que pode verse en
numerosos establecementos da
vila, no que figura un amplo co-
llage de fotografías, algunha
delas históricas, nas que apare-
cen moitos dos seus membros
máis activos, escenas de nave-
gación, eventos organizados pola
entidade, como as xornadas de
navegación pola ría, botaduras, o
desembarco de Ons ou o Enterro
da Sardiña de Portonovo.
Pódese baixar en formato dixital
en    www.culturamaritima.org

Os Amigos da Dorna de Portonovo seguen de actualidade

A Cultural Dorna da Illa de Arousa renova o seu web

A Asociación Cultural Dorna, da Illa de Arousa
acaba de renovar a súa páxina web, que pode vi-
sitarse en :

http:// www.acddorna.org

Alí poderedes atopar un pouco de historia sobre
esta completa entidade e información detallada
sobre as actividades das súas numerosas sec-
cións, como a publicación da revista Dorna, que
se atopa a disposición dos navegantes para a

súa descarga en formato PDF. 
Ademais destas seccións desde a web pódese
consultar tamén o blog da asociación, máis ben
centrado en todo o que xira en torno á Escola de
Navegación Tradicional, que ten as súas instala-
cións na praia do Bao, e da que se proporciona
toda a información precisa sobre o seu funciona-
mento. 
Este blog aínda non dispón de moitos contidos,
debido á súa recente creación, pero confiamos
en que proximamente goce de  gran actividade.
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Para o desprazamento a Brest, a
Xunta Directiva da Federación
viuse na necesidade de asignar
un número limitado de tripulantes
ás diferentes asociacións que so-
licitaron acudir a Bretaña. Foron
varios os criterios que seguimos
dende a Xunta Directiva para de-
terminar ese número de tripulan-
tes, entre eles destacaban a
tipoloxía da embarcación e o tra-
ballo desenvolvido polas asocia-
cións a prol do colectivo, é dicir,
a prol da FGCMF.
Tódalas asociacións recibiron por
correo electrónico unha relación
das embarcacións e número de
tripulantes que pasaban a formar
parte da expedición que viaxaría
“oficialmente” a Brest. Entre as
prazas de tripulantes figuraban
unhas prazas que chamamos de
compensación para aquelas aso-
ciacións que se destacaron polo
seu traballo a prol do colectivo.
Como este criterio é posible que
a Xunta Directiva da Federación
volvamos a aplicalo noutras oca-
sións, queremos explicar que en-
tendemos por traballar polo
colectivo, aínda que esta explica-
ción xa foi comentada nas Asem-
bleas Xerais e nunha das últimas
circulares enviadas ás asocia-
cións.
O traballo das asociacións
Simplificando a cuestión distin-

guimos dous tipos de traballos
que desenvolven as asociacións
da FGCMF:
As actividades sociais propias de
cada asociación. Que compren-
den a preparación e posta a
punto das embarcacións, a orga-
nización de: exposicións e outras
actividades de carácter local, re-
gatas, xuntanzas de embarca-
cións, acudir ás actividades que
figuran no calendario da FGCMF,
etc.
As actividades a favor da Fede-
ración, a favor do colectivo de
asociacións. Que comprende o
traballo na directiva da Federa-
ción ou en colaboración coa
mesma, realizando continuas
xestións internas ou con entida-
des, asesorándonos ou prepa-
rando exposicións que logo imos
usar todos. Mover as exposicións
da Federación e as embarca-
cións polos centros comarcais,
colexios, casas da cultura, conce-
llos do interior de Galicia ou onde
non hai asociacións da nosa Fe-
deración e queremos que se co-

ñeza a Cultura do Mar. Levar ex-
posicións e embarcacións máis
alá do Padornelo e o sur do Miño
onde lle solicitan á Federación
que leve unha representación.
Sacar as embarcacións do mar
para levalas aos salóns náuticos
e outros eventos como Nabeira
que promocionan ao noso colec-
tivo. Colaborar co Apupo e Arden-
tía, etc 
En definitiva, tódalas asocia-
cións,  temos que concienciarnos
de que amais das actividades so-
ciais que desenvolvamos nas
nosas asociacións, temos que
colaborar polo colectivo ao que
pertencemos. Estar na FGCMF
significa que unhas veces imos
poder optar a unhas subvencións
que outros están xestionando
para nós, que outras veces a Fe-
deración poda facer forza  para
resolver un problema que temos
na asociación,  que outras veces
poderemos ir coas nosas embar-
cacións, o desprazamento, aloxa-
mento e manutención por un
prezo simbólico e que outras
veces ten que tocar aportar tra-
ballo para o colectivo, para a Fe-
deración. 

O recoñecemento que día a día
imos gañando nas institucións e
na sociedade dependen tanto do
traballo individual de cada aso-
ciación  como do traballo colec-
tivo como Federación.
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TEXTO E FOTOS: Víctor Fernández
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Braulio Puga e Víctor Fernández
foron os responsables de repre-
sentar á Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial no
transcurso da decimocuarta edi-
ción da Feria del Pescado en Ber-
meo.
Onda as embarcacións vascas
estiveron presentes unha gamela
coruxeira e dous faluchos de
xogo, representativos da vila de
Bouzas.
O movemento asociativo en Gali-
cia a prol da conservación, difu-
sión e socialización do Patrimonio
Marítimo esperta interese en
todas partes. Se hai poucas se-
manas un equipo da televisión
francesa desprazouse a Galicia
para rodar unha reportaxe sobre o
tema, se as embarcacións tradi-

cionais galegas gañan terreo en
programas sobre os deportes
náuticos, nomeadamente “De
proa a popa”, nesta ocasión foi  a
Concellería de Turismo de Ber-
meo quen solicitou a nosa pre-
senza nesta vila mariñeira para
dar unha charla e montar a expo-
sición sobre a nosa Federación.

E así foi, a FGCMF dispuxo un es-
pazo expositivo coas nomeadas
embarcacións ademais da charla
levada a cabo na Casa do Pesca-
dor. Esta actividade rexistrou unha
satisfactoria afluencia de público
que se amosou realmente intere-
sado en todo o movemento que
representa a Federación.

  
        
        

TEXTO E FOTOS: Lino Prieto

O pantalán está aberto ao paso de
todos aqueles que desexen visi-
talo, en cada amarre pódese en-
contrar unha ficha explicativa coas
características e datos técnicos
das tipoloxías alí representadas.

O acto de inauguración tivo lugar
o sábado 7 de xuño, en el intervi-
ren representantes da Autoridade
Portuaria, Concello de Vigo, Con-
sellería de Cultura e Deporte, De-
putación Provincial e a Federación

Galega pola Cultura Marítima e
Fluvial. Todos eles coincidiron en
facer un recoñecemento e felicita-
ción a Asociación de Mariñeiros
Deportivos e Artesanais San Mi-
guel de Bouzas, promotores e
principais responsables desta ini-
ciativa, detrás deste acto inaugu-
ral hai máis de 2 anos de traballos
para facer realidade este panta-
lán.
Tra-la inauguración botouse ao
mar o “Anguleiro”, un carocho do
Miño, representativa das duas ri-
beiras, a galega e a portuguesa,
esta embarcación navega grazas
á empresa M+Q Granitos
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O doutor Francisco Rivas Her-
vada, navegante ademais de mé-
dico, dirixe a miña atención a
unha publicación anual que se ti-
tula Almanach du marin breton e
que desde o inicio do século XX
ven sendo editada como anuario
na cidade de Brest. Trátase
dunha actualización permanente
dos datos de navegación preci-
sos para marear de Fisterra a Fis-
terra, como contan que se vén
facendo desde a prehistoria polo
que hoxe é chamado Arco Atlán-
tico. Para os mariños, este libro é
unha fonte de información exce-
lente; para os terrestres con nos-
talxia da aventura marítima, unha
motivación descarada ao soño e
á imaxinación.

Por outra banda, debo decer
que a Consellería de Cultura
acaba de editar unha preciosí-
sima 2008 Axenda do Mar, que,
infelizmente, non é unha publica-
ción venal. Se eu tivese mando
político (qué barbaridade) faría de
contado unha segunda edición
desta obra e poñería en todas as
librarías de Galicia. E se fose li-
breiro, expoñería no escaparata a

carón do Almanach do marin bre-
ton. Entre outras cousas porque
na Axenda os días da semana fi-
guran mencionados en galego e
en bretón bretonante. É que no
próximo mes de xullo Galicia vai
ser convidada de honor na Festa
Marítima de Brest. Mañá na Feira
do Libro da Habana, pasado
mañá na Festa Marítima de
Brest; o noso país vaise facendo
visíbel no mundo civilizado de
forma positiva e non en razón dal-
gunha catástrofe do tipo do
``Prestige´´.

Volvendo á Axenda do Mar qui-
xera decer que a súa concepción
e execución débeselle ao Grupo
Etnográfico Mascato (a máis po-
derosa das nosas aves mariñas)
e ás persoas concretas que son
Francisco Fernández Rei, Emilio
Ínsua López, Xaquín Lores To-
rres, Lino Prieto e Luís Rei. Cons-
titúe un libro (si) de magnífica
execución no plano do deseño,
polo que é obrigado deixar cons-
tancia de que tal deseño é obra
de Óscar Otero. Pode a 2008
Axenda do Mar ser usada como
tal (o que representa un luxo) pro

tamén pode considerarse como
libro de estampas e de arte e
como antoloxía de refráns e de
textos literarios galegos referidos
ao universo náutico e marítimo.

A de hoxe é unha columna naval,
polo tanto eu, que nacín en Ou-
rense, aínda que vivo desde lon-
gos anos ao pé das ondas do mar
de Vigo, non podo menos que
unirme, como xa fixeron outros
moitos, á petición de que a Torre
da Coruña, que algúns insistimos
en chamar de Breogán e non de
Hércules, reciba a máxima consi-
deración mundial. Ele, a "Tuir
Breogain", como é chamada no
Libro das Consquistas de Irlanda,
ou "Torre de Brigantia" en Paulo
Orosio moito antes, é algo único.
Non só se trata dun farol ou pha-
ros romano: seguramente xa
existía alí, na eminencia que
ocupa hoxe a Torre, un facho en
tempos prehistóricos desde o cal
alguén con imaxinación, como na
Idade Media tivo o santo monxe
Trezenzonio, podía ver a costa de
Irlanda. Xusto a foz do río Shan-
non desde a cal, cousas do sabio
galaico Paulo Orosio, e non
miñas, tamén en días claros pode
a Coruña ser enxergada. Lean As
arpas de Ywerddon, marabilloso
libro de Luz Pozo Garza e es-
quenzan todo o relativo a Hércu-
les e ao mundo mediterráneo,
(neste caso).

Con esta nova sección queremos contribuír a que na cultura galega algún día
haxa “moita costa, moito mar, moito río”. Iniciamos a singradura co artigo
“Tuir Breogain” de XX.. LL.. MMÉÉNNDDEEZZ FFEERRRRÍÍNN, actualmente a figura máis relevante
das letras galegas, que fala da pioneira 2008 Axenda do Mar, obra do Etnográ-
fico Mascato, e da presenza galega en Brest.

Botalón da goleta “La Recouvrance”, buque insiginia do Concello de Brest.

Foto: Lino Prieto

Artigo publicado en Faro de Vigo (08/02/2008)

Unha sección de Francisco Fernández Rei



    
         
Texto: Silvia García González

Se un día desaparecesen as
praias que temos agochadas
entre o cemento, desapare-
cerían tamén os nenos que
aínda hoxe, no tempo da vi-
deoconsola, escollen pedras
e as gardan no peto, coma
un tesouro antigo.

Nesta contemporaneidade
na que os pobos anceian ser
cidade (con paseos maríti-
mos en vez de asteleiros pe-
quenos), o Museo Massó é
un privilexio, pero un privile-
xio cativo, coma quen entra
nun armario en vez de nunha

habitación. Non hai que
apostar polos grandes colec-
tores de arte: podemos ver
en Vigo como o Verbum e o
Museo do Mar esmorecen
pola falta de proxecto (e von-
tade institucional). Pero todo
o pasado da península do
Morrazo merece un espazo
máis amplo que o que agora
é o Museo Massó (sobre
todo porque hai fondos que
amosar, non coma nos pro-
xectos museísticos nos que
se comeza por construír o
edificio sen ter nada que
mostrar).

Na exposición temporal de
deseño gráfico puidemos
contemplar a fermosura das
pranchas metálicas litografia-
das, composicións que cam-
biaron ao longo do tempo (e
así pasamos das referencias
iconográficas clásicas, como
a “Victoria alada” e o exo-
tismo das pirámides exipcias,
á sofisticación dos anos 20 -
-como se as latas se abrisen
no mellor Bistrot de París-,
ata chegar ás últimas déca-
das cando no envase se
identifica o produto, é dicir, o
peixe sen máis ornamentos
gráficos que unha composi-
ción contrastada e a utiliza-
ción dunha tipografía que
identificamos con máis ob-
xectos desa época.

Os paneis e os obxectos ex-
postos repártense pola expo-
sición sen que resulte
agobiante  a falta de espazo,
e a cor verde dos paneis con-
tribúe a darlles luminosidade
ás salas. 

Foto: Silvia García
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A reprodución do conxunto
das follas de lata permite
que poidamos apreciar o
xogo óptico dos raios sola-
res das pranchas de La Cos-
mopolite ou o
aproveitamento do fondo
metálico da folla de lata que
se deixa sen litografar para
así "enmarcar" o reflexo pra-
teado das escamas dos pei-
xes.
Os orixinais dos deseños pu-
blicitarios de Federico Ribas
son fermosísimos, imaxes
dos anos 20 que queren ser
elegantes e sofisticadas, con
referencias parisinas e o Art
noveau, pero que ao mesmo
tempo desvelan certa ironía
caricaturesca, como a sín-
tese dunha tira cómica.
O catálogo está moi ben
deseñado, e resulta “ecoló-
xico” que o folleto cumpra
tamén a función de cartel (ao
fin é ao cabo é unha boa
razón para que os visitantes
non o tiren despois). O que
se bota de menos na expo-
sición é a datación aproxi-
mada das follas de lata, e o
conxunto resultaría máis di-
dáctico se se amosasen fo-
tografías do proceso en

relación coas latas (cando
se empacaba o peixe, se pe-
chaban as latas…) en vez
de amosar as revistas de In-
dustria Conservera e Indus-
trias Pesqueras, que
resultan un pouco descon-
textualizadas.
Para a maioría dos visitan-
tes, estas imaxes non son só
produtos ben deseñados,
coma un cartel de Tolouse
Lautrec.  Para moitos a
imaxe está ligada ao seu pa-
sado doméstico, á súa co-
ciña. Escoitei a unha muller
que entrou na sala dicir:
"Desta lémbrome perfecta-
mente (a imaxe impresa
nunha folla de lata)… a
chave para abrilas… que ul-
timamente xa non quedaban
e tiñas que tela na casa".
O meu avó foi carpinteiro en
Massó, en Cangas. Facían
os barcos en madeira, e
para el Kayrel é o nome dun
barco, igual que Delfín, Ibís
ou Gaviota, barcos para
transportar a carga a Vigo…
e tamén balandros para pes-
car: o último, de ferro, era
para ir buscar anchoa ao
País Vasco. Massó forma
parte da memoria do traba-

llo. Mirando o catálogo da
exposición non se explicaba
a decadencia da industria:
"Unha fábrica tan grande…
con todos os adiantos… fa-
cíase todo alí". As mulleres
de toda Cangas, de Darbo,
de Coiro... acudían cando se
escoitaba a serea chamar.
Non precisamos remitirnos
aos escritos de Walter Ben-
jamin para decatarnos da
necesidade de estudar a
memoria material de cada
época. Podemos pedir máis
espazo para expoñer os ob-
xectos, pero tamén deberia-
mos participar na
recuperación da memoria
social. Porque os rapaces
dos institutos e os que
andan por Galicia adiante
estudando Imaxe e Comuni-
cación, Xornalismo ou Belas
Artes deberían de estar re-
collendo o testemuño audio-
visual das súas avoas e dos
seus avós. Só se precisan
as cámaras dixitais coas que
gravan os eventos domésti-
cos. Sería un fermoso exer-
cicio de aprendizaxe, e de
respecto pola vida dos
nosos maiores.
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Maio
Día 17 Travesía das Letras, Inicio da temporada, Illa de Arousa 12:00 horas.
Do 23 ao 25 XIV Feria del pescado. Bermeo 
Xuño

Día 7 IV Regata Fasquía. Trofeo Galicia, Porto do Xufre, Illa de Arousa 16:00 horas
Do 13 ao 15 Encontro de Embarcações Tradicionais. Vila do Conde. 
Día 14 IV Regata Area Seba de Dornas a Vela. Porto do Grove. 16:00 horas
Do 20 ao 22 II Encontro de Embarcações Tradicionais. Viana do Castelo.
Día 21 I Regata do Cabeso. Porto de Portonovo. 16:00 horas
Día 28 XXIV Volta á Illa de Dornas a Vela. Praia do Bao. Illa de Arousa. 16:00 horas
Xullo

Día 3 II Festa de la Mar. L’Ametlla de Mar. (Tarragona)
Do 11 ao 17 Brest 2008 “Fête Maritime Internationale”
Días 19 e 20 VI Regata de Embarcacións Tradicionais. Porto de Redes. 12:00 horas
Días 26 e 27 Festa do Río. Monforte. Actividades durante todo o día
Día 26 XII Regata dos Faros, Trofeo Galicia, Porto do Grove. 16:00 horas
Agosto

Día 2 XX Regata do Bao. Trofeo Galicia, Praia do Bao, Illa de Arousa 16:00 horas
Días 9 e 10 Xuntanza de Embarcacións Tradicionais. Meira, Moaña 
Día 9 IX Regata do Albariño. Trofeo Galicia, Cambados 16:00 horas    
Do 22 ao 24 Festa do Mar de Combarro. Poio. Actividades durante todo o día
Do 22 ao 24 XII Encontro de Embarcacións Tradicionais. Bueu Actividades durante todo o día
Día 23 II Regata Calmoseira de Dornas a Vela. Cambados-Vilaxoán. 16:00 horas
Día 30 Regata e Xuntanza no Porto de Vilaxoán. Actividades durante todo o día
Setembro

Do 5 ao 7 Xuntanza de Embarcacións Tradicionais Vila de Bouzas. Actividades durante todo o día
Outubro

Día 11 Regata do Marisco 2008. Porto do Grove. 16:00 horas

Tede tamén en conta que esta non é unha listaxe definitiva e pode estar suxeita a modifica-
cións ou engadidos. Manteremos debidamente actualizado este Calendario de Actividade na
páxina www.culturamaritima.org
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Texto e fotos: Lino Prieto

O sábado 24 de novembro de
2007 tivo lugar na Casa de Cul-
tura do Esteiro, en Vilanova de
Arousa a presentación da “Guía
das Embarcacións Tradicionais
Galegas”, un exhaustivo traballo
no que Jesús Blanco, membro
activo da Asociación Rabandeira,
fai un percorrido polas tipoloxías
de embarcacións tradicionais de
todo o litoral galego, algunha
delas xa desaparecida. No acto
interveu ademais do propio autor,
o responsable da Editorial Nigra-
Trea e representantes de diver-
sas asociacións de Vilanova de

Arousa, como Amigos de Valle ou
A Rabandeira.
Na presentación Jesús Blanco re-
alizou unha exposición sobre as
tipoloxías de construción e apare-
llo das embarcacións tradicionais.
A obra está dirixida ao público
xeral, polo que tamén inclúe un
pequeno apartado con nocións
básicas de náutica e navegación,
coa que o lector poderá entender
máis comodamente as caracte-
rísticas dos diferentes barcos e
os seus velames.
Ao remate das intervencións tivo
lugar unha mesa redonda sobre a

actualidade das embarcacións
tradicionais e a masa social que
traballa no seu fomento, recupe-
ración e divulgación. Participaron
no coloquio Fernando Piñeiro,
presidente da FGCMF, José Luis
García, patrón do Nuevo Sofía e
Víctor Domínguez, dos Galos de
Bueu, que explicaron as activida-
des que levan a cabo os colecti-
vos aos que representan. De
entre o numeroso público que
acudiu á presentación tamén par-
ticiparon no coloquio final, Dioní-
sio Pereira, felicitou ao autor e a
editorial pola iniciativa, Braulio
Puga falou sobre os Mariñeiros
de Bouzas, Uxío Allo comentou
as actividades da Cultural Dorna
da Ila de Arousa, e quen isto
subscribe falou sobre a Dorna
Meca. Ao remate do acto houbo
sinatura de exemplares,   que se
poden mercar en librerías.O autor, Jesús Blanco durante a presentación
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Texto: Víctor Fernández 
Fotos: Grupo C.M. da A.C. O Xeito ( Vila de Esteiro)

A  Asociación de Amigos do
Museo do Mar de Galicia ven de
dar un paso máis na súa posta en
marcha. Aínda que constituíuse o
22 de decembro do 2003 a súa
actividade estivo limitada á espera
da inauguración definitiva do
Museo. 
Agora co Museo xa en funciona-
mento a Asociación de Amigos do
Museo reuniuse o 5 de abril para
establecer un plan de traballo que
permita a captación de novos so-
cios así como o desenvolvemento
das actividades que axuden ao
coñecemento e difusión do
Museo. 
Entre os socios fundadores desta
Asociación (que ten a súa sede no
propio Museo), atopamos a vellos
coñecidos da FGCMF como: Dio-
nisio (Mascato); Bernardo Máiz
(Club de Mar de Ferrol); Manolo
Pérez (dos Mariñeiros de Bouzas,
aínda que ben coñecido en Bueu);
Victor Fernández (Mariñeiros de
Bouzas e actual Vicepresidente
da FGCMF)

QUÉN PODE FACERSE SOCIO ?
Calquera persoa que o solicite por
escrito cubrindo o boletín de ins-
cripción, acepte os Estatutos e

queira prestar a súa colaboración
ben dende o traballo voluntario,
axudando nos diferentes departa-
mentos, botando unha man na or-
ganización de actividades ou
simplemente prestando o seu
apoio financeiro. 
Os boletíns de inscrición podemos
atopalos no propio Museo e na
FGCMF.

CALES SON OS OBXECTIVOS DA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO
MUSEO DO MAR DE GALICIA?
A Asociación é unha entidade sen
ánimo de lucro que ten como fin
achegar a sociedade ao Museo e
facelo participe da vida do
mesmo. Os obxectivos son pro-
mover, estimular e apoiar cantas
accións culturais teñan relación
coa misión e actividade do museo,
así como contribuír ao enriquece-
mento e divulgación do mesmo e
das súas coleccións.

CÁL É A VINCULACIÓN CO
MUSEO?
A Asociación ten personalidade
xurídica propia e plena capaci-
dade para obrar, desenvolvendo
as súas actividades de acordo co
estipulado dentro do Convenio 

Xeral de colaboración subscrito
coa Fundación Museo do Mar de
Galicia. 
A Asociación tamén participa no
organigrama do Museo coa pre-
senza de tres representantes no
Consello Asesor do Museo.

CALES SON AS VANTAXES DOS
SOCIOS?
A principal é a implicación e capa-
cidade de influír na vida do
Museo, pero ademais atopamos
as seguintes vantaxes:
Dispoñer de local social nas insta-
lacións do Museo
Integración de tres membros da
Asociación no Consello Asesor do
Museo do Mar de Galicia.
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Descontos especiais para alu-
guer das instalacións do Museo
Descontos para as exposicións
de pago
20% de desconto en catálogos e
publicacións editadas pola Fun-
dación Museo do Mar de Galicia.
20% de desconto en cursos ,
xornadas e actividades de pago
organizadas pola Fundación
15% de desconto no resto dos
artigos á venda na tenda
Información sobre inauguracións
e distintas actividades
Visitas guiadas concertadas para
grupos de máis de 25 persoas,
incluso fóra do horario de aper-
tura
Servizo de biblioteca con prés-

tamo domiciliario

AS COTAS ANUAIS DOS SOCIOS
Socios de número: 60€ (30€
para os desempregados, xubila-
dos e estudantes)
Colaboradores: 300€
Benfeitores: 6.000€

Podedes atopar máis informa-
ción dirixíndovos a: 
ASOCIACIÓN AMIGOS DO
MUSEO DO MAR DE GALICIA
Avda. Atlántida 160, C.P: 36208
VIGO
Teléfono 986247691       
mail: amigos@museodomar.com
WEB:  www.museodomar.com 
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Listado actualizado de asociacións membros da F.G.C.M.F.
1   CRAC CORUXO 619 519 431 crac/coruxo_@hotmail.com
2   Real Cofradía da Dorna de Ribeira 606 061 363  real-e-ilustre@cofradiadadorna.com
3   Amigos da Dorna Meca 986 732 805   amigosdornameca@gmail.com
4   Asc. de Embarcacións Tradicionais «Os Galos» 986 321 799 ogalo@globalum.com
5   Club do Mar de Ferrol 981 353 499        parrocheira@telefonica.net
6   Asc. «As Joritas» 986 542 056
7   Grupo Etnográfico Mascato 986 520 008 dpereirag@terra.es
8   Asc. Cultural e Deportiva DORNA 649 190 098 acddorna@wanadoo.es
9   Asc. De Gameleiros Asodiña 986 222 441                   fgdmf@jet.es
10 Asc. Mariñeiros San Miguel de Bouzas 986 247 062       amadbouzas@telefonica.net
11 Asc. SODINÁUTICA 986 222 441          sodinautica@gmail.com
12 Asc. De Veciños «Boureante» 669 897 537
13 Clube Mariño «A Reiboa» 669 897 537          cmreiboa@telefonica.net
14 R.C.N. De Sangenjo 670 544 295              rcns@telefonica.net
15 Asc. «A Rabandeira» 636 643 137 fotoelite@terra.es
16 Amigos da Dorna de Portonovo 686 982 062      amigosdadorna@hotmail.com
17 Clube Mariño Salnés 986 526 927         cmsalnes@hotmail.com
18 Asc. Barcas do Minho 982 465 218              correio@barcas.org
19 Asc. Canle de Lira 981 184 906           xestelos@mundo-r.com
20 Asc. Cultural «A Figueiriña-Lanchas do Sil» 988 682 146            obarco@mundo-r.com
21 Asc. Mar da Pedra 986 307 044 986307044@terra.es
22 Club Náutico de Redes 647 368 795             cmr@caamouco.net
23 Asc. «A Rompetimóns» 659 834 701    rompetimóns@rompetimons.org
24 Asc. Barcos do Norte. Viana do Castelo 938 014 101         barcoantigo@hotmail.com
25 Asc. Amigos das Embarcacións Tradicionais 981 220 020
26 Asc. Mar de Noia 981 821 681           info@mardenoia.com
27 Asc. Mar de Muros 981 763 979
28 Asc. Sueste 986 315 250            sueste@wanadoo.es
29 Escola Obradoiro Mar de Vigo II 986 462 090         mardevigo@telefonica.net
30 Asc. Cultural «A Gamela». Cabo da Cruz 649 987 012          gamela@cabodecruz.org 
31 Esteirana de Remo 981 826 040   esteiranaremo@esteiranaremo.com
32 Asc. Cultural «Gameleiros». Breadouro. 986 490 592         breadouro@feprohos.org
33 Asc. Marítima e Cultural Vilaxoan 653 350 045       cbrianes@dosespacios.com 
34 Fundación Expomar 982 586 232 expomar@expomar.com
35 Asc. Lajareu por Barlovento lajareu@gmail.com
36 Asc. Cultural, Deportiva Fasquía 986 551 282 acdxfasquia@yahoo.es
37 Asc. Calmoseira calmoseira@hotmail.com 
38 Instituto de Estudos Miñoranos                                680 644 490             direccion@minhor.org 
39 Asc. Clube Marítimo Marismas da Ramallosa          626 777 547   

Subvencionado pola Presidencia da
Xunta de Galicia.Secretaría Xeral de

Política Lingüística


