A Asociación “Mar de Noia” nace no inverno de 2004, co motivo principal de
conseguir un “Museo Etnolóxico Marítimo”, para o seu pobo.
Os fins principais da Asociación son (art. 3 Estatutos):
- O estudio, recuperación, conservación, protección e divulgación do patrimonio
Marítimo de Noia e da zona xeográfica da Ría Muros e Noia.
- Promocionar e apoiar a outras iniciativas persoais ou colectivas encamiñadas a estos
fins.
- Sensibilizar as institucións e cidadanía sobre a importancia Marítima de Noia.
- Promove-la relación e o intercambio entre as asociacións, así como entre outras
asociacións semellantes.
- Desenvolver actividades de todo tipo encamiñadas a cubri-las necesidades dos
asociados (e outros colectivos), así como dirixidas a achegar recursos para cumplir
cos fins fundacionais.

Esta Asociación conta hoxe en día con 200 socios.
Nos últimos doce meses, esta asociación estivo en numerosas Exposicións, algunhas
delas foron as seguintes :
- Do 26 o 30 de maio de 2005, C.E.I.P. Serra de Outes.
- Do 23 o 26 de xuño de 2005, Feira do Libro na Alameda de Noia.
- Do 6 o 10 de xullo de 2005, VII Encontro de Embarcacións Tradicionais membro da
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. (F.G.C.M.F.)
- 9 de xullo de 2005, excursión a Cambados, visita VII Encontro de Embarcacións
Tradicionais.
- Do 16 o 30 de agosto de 2005, “O Mar nas Rúas” en colaboración con Noia Histórica.
Exposición, engalonamento das rúas, obxectos do mar nos escaparates, exhibición de
redeiras e montado de palangres.
- 1 de outubro de 2005, colaboración e exposición na exaltación do berberecho de
Noia, coa Confraría de Pescadores.

- 6 de outubro de 2005, presentación do libro “O Fume do Loureiro” da Chamadoira do
Casal.
- 12 de outubro de 2005, excursión a Vigo, saída, “Volvo Ocean Race”, invitados polo
Museo do Mar de Galicia.
- Do 9 de decembro de 2005 a 7 de xaneiro de 2006, Expo-Nadal, concurso de de
Beléns na Igrexa de santa María A Nova.
- Do 9 o 10 de febreiro de 2006, Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira.
- Do 23 o 24 de febreiro de 2006, I.E.S. Virxe do Mar de Noia.
- Do 3 o 5 de marzo, Expo-Oportunidades, colaborando cos empresarios de Noia.
- Do 23 o 26 de marzo de 2006, Feira EXPOMAR en Burela, invitados pola Fundación.
- Do 28 o 29 de marzo de 2006, I.E.S. Porto do Son.
- Do 1 o 7 de abril de 2006, I.E.S. Virxe do Mar.
- Do 20 o 21 de abril de 2006, Universidade da Coruña en “Escola Técnica Superior de
Náutica e Máquinas”
- Do 15 o 16 de maio de 2006, I.E.S. Poeta Añón Serra de Outes.

- Do 23 o 25 de maio de 2006, Feira Internacional da Industrial Naval, “NAVALIA”,
en Cotogrande (Vigo).
- Do 23 o 25 de xuño de 2006, en colaboración con Adeco Dea, expo Clube Náutico
de Portosín.
- Do 24 o 25 de xuño de 2006, Clube Náutico de Portosín.
- Do 22 o 23 de xullo de 2006, Feira Medieval de Noia.
- 6 de agosto de 2006, Charla-Coloquio Clube Náutico Portosín.
- 12 de agosto de 2006, Motores miniatura Patelo, Clube Náutico de Portosín.
- Do 25 o 27 de agosto de 2006, festa San Bartolomeu, presentación novo motor de
Patelo PC/8.

A exposición que queremos levar a cabo ten por titulo:

“UN MAR DE ILUSIÓN”
A idea surxeu de, Jose Manuel González, pai dun rapaz enfermo de cancro e de Dª. Ruth
Gómez Vázquez, profesora da Escola “Camilo José Cela” do Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
Ámbolos dous puxéronse en contacto coa “Asociación Mar de Noia”, a cal prestou o seu
apoio para iniciar un proxecto co cal facer realidade unha ilusión.
Este proxecto ten dúas finalidades, por un lado ensinar os alumnos da capital de Galicia
e comarcas, o mundo marítimo, e por outro, como obxectivo prioritario desta
Asociación, axudar os nenos oncolóxicos e de enfermidades de longa estadía
hospitalaria.

Neste proxecto sumáronse ademais, Dª. Mar Lorenzo, profesora da Universidade e Dª.
Esther Martínez Ansemil, profesora.
A exposición vaise a levar a cabo no Claustro Superior do Seminario Maior, duns 1000
metros cadrados aproximadamente, autorizada polo Arcebispo de Santiago de
Compostela D. Julián Barrio Barrio e do Rector do Seminario Maior D. Bartolomé
Sánchez Canals.

A exposición contará con:
1.- Maquetas; (Balandros, San Cosmeiros, Pesqueiros, Veleiros, etc.…) vendrán de
moitas partes de Galicia, como Coruña, Vivero, Ferrol, Laxe, Vigo e comarca do
Barbanza.
2.- Arquivos documentais; (Roles, diarios de navegación, libros náuticos, cartas
mariñas, etc..)
3.- Pesca e marisqueo; (Artes, nasas, rastros, raños, vetas, artes do xeito, etc.. usados na
nosa Ría)
4.- Carpintería de Ribeira; (Construcción Naval, calafateo, etc..)
5.- Máquinas e motores; (Ayon, O´Forte, Patelo.) motores mariños feitos en Noia.
6.- Miniaturas de motores mariños e máquinas de vapor de Patelo (en
funcionamento).
7.- Navegación; (Equipos de navegación, xestante, octante, receptores Decca, cálculos e
mareas)
8.- Sinalización marítima e balizamento; (De varios séculos) En funcionamento.
9.- Fauna mariña; (Colección de cunchas de José Manuel Formoso, fósiles, etc..)
10.- Arquivo fotográfico; (Vida mariñeira, embarcacións, marisqueo, profesionais,
etc..)

Números de conta (ambas contas están abertas por Mar de Noia
para esta exposición, denominada Exposición Nadal Santiago
2006):
CAIXA GALICIA: 2091 0301 91 3040013328
CAIXANOVA: 2080 0181 35 0040005716

Colaboradores:
-

Concello de Noia
Asociación de Actividades Empresariais de Noia
Noia Histórica
Confraría de Pescadores
Asociación de Pais do Stand
Tucho
Clube Náutico de Portosín
Alfonso Costa
Adeco Dea

-

Concello de Santiago
Arcebispado de Santiago de Compostela
Seminario Maior de Santiago de Compostela
Portos de Galicia
Fundación Caixa Galicia
Fundación Caixanova

Dende un principio diversas colaboradores acolleron esta iniciativa, pero este apoio é
insuficiente, polo que necesitamos implicar tanto a novas institucións coma a novos
sectores, tanto privados coma públicos, da nosa sociedade no noso proxecto. Para isto
fainos falta apoios económicos para que deste xeito podamos consolidar o esforzo que
conleva este traballo e poder facer as actividades que se queren levar a cabo durante a
exposición.

