
O pasado día 30 de agosto celebrouse a I Regata de Barcos Clásicos Emprosal nun 
triángulo formado polo Porto de Pedras Negras, o faro Camouco de Ons e a praia da 
Lanzada. A proba desenvolveuse coa participación de Barcos de Época, Clásicos e 
dos denominados Espírito de Tradición, cun vento estable de suroeste e cun vento 
variable entre 13 e 16 nos, pouca onda no mar. En resume: unhas condiciones ideais 
para a navegación con este tipo de barcos.  

O espectáculo foi realmente vistoso pola enarboladura dos barcos participantes, entre 
os que hai que destacar a participación do Evangelina de 1912, do galeón Nuevo 
Sofía, de 1948 e, particularmente da Dorna Meca, que, de terse aplicado o sistema 
oficial CIM de compensación de tempos resultaría a embarcación gañadora con 
moita diferenza e, por iso, sería desexable que nas seguintes edicións os barcos 
estivesen xa dotados do Certificado CIM  

Hai que destacar a participación dos alumnos da Escola de Vela do Club Náutico San 
Vicente que disfrutaron enormemente da regata e participaron activamente nas 
manobras de algúns deles. Tamén é salientable, gracias á amabilidade dos patróns, a 
participación de socios do Club, habituados ós barcos de fibra que quedaren 
realmente sorprendidos da experiencia.  

 

Clasificación: 

Primeiro clasificado Barcos de Época (Construídos ata 1949) 

1º Nuevo Sofía, de Vilanova 

2º Evangelina, de Rianxo 

Primeiro Clasificado Barcos Clásicos ( De 1950 a 31 decembro de 1974) 

1º Salseiro, de O Grove 

2º Cassandra, de Portonovo 

Primeiro Clasificado en Espírito de Tradición 

1º Zorba, de O Grove –antigo barco de Greenpeace- 



2º Miña Miniña, de O Grove 

Primeiro clasificado na xeral con maior tripulación feminina 

Zorba, de O Grove, patroneado por Pepe Garrido e con catro mulleres. 

Primeiro barco na xeral con alumnos da Escola de Vela do Club Náutico San Vicente 

Evangelina, patroneado por Enrique Rial e cos alumnos Rafael Ivorra e Juan García 
(por proporcións) 

 

Barco máis fermoso por votación entre tódolos participantes na regata: 

 

Zorba, de Galicia Vai a vela, patroneado por Pepe Garrido 

 

Fotografías: Rafael Sanmartín  

 


