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A
Federación Galega pola
Cultura Marítima e Flu-
vial (FGCMF) xa se atopa

na conta atrás para acudir, no
mes de xullo, aos encontros in-
ternacionais que se celebran na
cidade francesa de Brest, o
maior escaparate europeo para
as embarcacións tradicionais e
nos que Galiza conta cun im-
portante protagonismo ao ser
convidado de honra.

Tanto a Federación como a
Consellería de Cultura están tra-
ballando nestes momentos na
loxística que permitirá amosar
en Brest todo o patrimonio ma-
rítimo que existe nos 1.200 kiló-
metros do litoral galego, cuxo
exponente máis recoñecido é a
dorna. En Brest estarán presen-
tes preto de 150 persoas, reparti-
das entre tripulantes das embar-
cacións, representantes da Fede-
ración e da Consellería de
Cultura, aos que hai que engadir
artesáns varios que amosarán
toda a riqueza etnográfica que
garda o noso país.

De feito, a delegación galega
que acudirá a Brest trasladará
máis de 25 embarcacións dife-
rentes, co fin de amosar a gran
riqueza patrimonial galega, que
se destaca non por posuir gran-
des veleiros, pero si por contar
cunha ampla variedade de pe-
quenas embarcacións como a
dorna, a xeiteira, o galeón ou a

buceta. Entre as novidades que
se levarán a Brest destaca a do
traslado dunha dorna que se re-
matará de construir en Brest, co
obxectivo de botala e bautizala
no mesmo peirao da cidade
francesa coincidindo co día que
a organización deste evento adi-
cará ás embarcacións galegas.

A iniciativa pretende amosar

as técnicas peculiares que se
aplican á hora de construir unha
embarcación galega como é a
dorna, unha das máis usadas no
litoral galego antes da aparición
do poliéster, que estivo a punto
de acabar co patrimonio maríti-
mo. Tamén se están perfilando
outras novidades que se darán a
coñecer a medida que se ache-

gue a gran cita e nas que colabo-
ran estreitamente a Consellería
de Cultura e a Federación. Todas
as asociación que integran a
FGCMF están participando ac-
tivamente no deseño da partici-
pación galega nun evento que se
espera, acabe por impulsar in-
ternacionalmente o patrimonio
marítimo galego.

Asamblea celebrada onte pola tarde na sede da Federación, en Cambados. / J.L.OUBIÑA

A Federación pola
Cultura Marítima e a
Consellería de Cultura
desplazarán 150 persoas 
e máis de 25 barcos aos
encontros internacionais

As dornas aproan cara a cidade de Brest
Preparación
de actividades
para a próxima
campaña
Ademáis de Brest, a Federa-
ción Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial continúa
deseñando actividades para
o inicio da campaña de na-
vegación, a cal comezará no
mes de maio, como todos os
anos. Ademáis das tradicio-
nais probas como a Volta a A
Illa, este ano contémplase a
celebración dun maior nú-
mero de regatas, especial-
mente en rías que ata hai
moi pouco apenas tiñan ac-
tividade. A maiores, a Fede-
ración, en colaboración coa
Consellería tamén se atopa
traballando nunha nova edi-
ción do proxecto Nabeira,
unha exposición sobree o
mundo das embarcacións
tradicionais que percorrerá
as principais capitais galegas
para amosar a importante ri-
queza cultural marítima que
posúe Galiza.
Os contactos con colectivos
similares a nivel estatal e in-
ternacional continuarán, xa
que está previsto que repre-
sentantes da Federación Ga-
lega pola Cultura Marítima
acudan aos encontros que se
celebrarán en Málaga ou en
Euskadi entre outros. Tamén
se acudirá a varios encontros
que organizan colectivos de
Portugal, cos que a Federa-
ción garda unha estreita co-
laboración. E nas vindeiras
semanas recibirán á asocia-
ción europea máis importan-
te en navegación tradicional.

CITA PARA O PATRIMONIO DO MAR

A Federación celebrou onte po-
la tarde unha asemblea en
Cambados, para renovar a di-
rectiva. O presidente seguirá
sendo Fernando Piñeiro Oubi-
ña, cambadés de 48 anos que
leva tres anos á fronte desta

asociación; o vicepresidente se-
rá un histórico que volve á di-
rectiva, Víctor Fernández, de
Vigo; o secretario, Uxío Allo, da
Illa; o tesoureiro, Lino Prieto,
do Grove; completan o equipo
xestor Braulio Puga, de Bouzas;

Fernando Fernández, da Coru-
ña; Xaquín Lores, de Malpica; e
Antón Pais. Doutra banda, in-
gresou na FGCMF a Asociación
de Enxeñeiros Navais de Gali-
cia, que colaborará na súa área
de coñecementos.

Reelecto o cambadés Fernando Piñeiro Oubiña
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