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~grama dos 

111 ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS 
TRADICIONAIS GALICIA 97 

Duranre c:sw xornachs cdebnrase un ha mo na gasrronómiCl ~Comt!f do mar" ~ colaboraaón cos c:sra
blccememos de hostdcria. Con mom'O do que se f.lciliur:i unh.l gub na que figuran ~ menús. pn:?..OS e 
.:sabl=emos colaboradon:s. coa imencioruhdade de porencia-los produaO!. do mar e a cocúla locaL 

Rec:alada das embarcacións e acoll id:! da\ rn pulacróns, 
19:00h Inauguración dos Enconrros, Jpcrrura da Mosrra 
20:00h Cooceno da banda de músiCI de Salcc:d.1 de Casetas, na praz.a do Corgo. 

lr1icio do odo de conferencrJ.\ · Patnmonro culrural e medio ambieme", 
organizado polo Musco do Pobo C.alcgo. 

23:00h Gne na rúa. Proxeeción do filme ~o f leR!Xe' 

lO:OOh 
ll:OOh 

13:00b 
IS:OOh 

16:00h 
18:00h 

19:00h 
19:30h 

20:00h 
22:00h 
23:00h 
00:30h 
02:00h 

Apenura do ~nto d2 MO!.rrJ.. Permanecerá :rbcr1o am .¡s 2::!:00h. 
VtSira ás embarcacióru., nos horariO!. sinalados para tal clecro, o público poderá visira-las 
embarcacións, .sempre gui.tdos por memb~ <h. mesmas. 
Pasarrúas e animación n~ n\~. levac.l~ a cabo por grupos de gairas e reacrais. 
Talleres parara~ e; rapa~ para conseguir un achq;amemo á cultura rnarícima e medio 
ambiente. T alteres de orddería, reder(a e consuucción de nasas e rccortablc:s. ldadc:s com
pr=didas entre 8 e 12 anos. T ódolos días . 
Aula didáairn A VlDA NO LITORAl~ a cargo do Cenero de Interpretación da Siradella de 
O Crove, dependentc do Servicio de Medio Ambiente Natural de Ponrevedra. da Consdlen.a 
dc:o Agricultura, Canderia " Monees, para id:tdcs comprendidas emre 10 e 12 anos. en número 
non superior a 30. Do recimo dc:o cxposióóns sairá un autobús para fa<:e-lo perwrrido. lruaip
cións na Oficina dc:o Información Xuvc:onil. Concdlo de O Crove, dño 7:3097 5. ou bco na 06-
cina de información, r&J recinto da mO!.rra nídolos días dos Encomros. A duraci6n 
r.allt!r.:s será de d~ horas e nledi.l. 
Exaltación e venda de pratO!. tradiciORais marinei~. no ~inro da mosrra. 
Bomdura do ~Racú", embarcación rradK.ionaJ rl:l:uperada pola Asociación de Antigm da 
DomaMCC3 . 
Saída ó mar da!. emban:.adóns. 
Denlostración de Jites e oficios relacionados co manedcría, con:lderí.a. carcnadó, enCJ.\Cido, 
ere. 
Acruación do humorisra ~Xan d.l.S C.1nicas" 
Visira ás embarcacións e p~nración da revi~ra "111 Encomro de Embarcaci6ns Tradiciunai~ 
Galicia 97". 
Conferencia. 
Cea • recepción :ls rripulacións 
Cine na rúa. Proxección do filme "Mar abeno" 
Actuación dos grupos folk "Baila na Criba" e: "Papaqueixos" 
Acruación do grupo local "M;uy's Green Jungle" 
Durante mas xonuuias rraúznrdJJK rompnicuJns tk tiro tÚ rorda. cuuJWs. nc. ml1r 

as tripulacióm pamcipamn . 
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SABADO. DIA S 

A¡xnura do =imo. 
Alboradas e: pa\Mrü~ ¡¡ ~<trgo de gmJXl de: dan~ da ~ación 
Cultural e Xun:nil Únrodurxo. 
T .tllere. pam r.1pa~t.., e rapa1.1~. 

Vi~ita ,e, l'lllb.u~;KÍCÍn\. 
D~:mo>ua~ic.in de oficio.~ .me-;.,naÍ\ relacionados co mar. 
Gmkrt·l~t.ÍA,. 

Acmtdón da rornl Hocl da Ría de S. Vicente de O Grove. e da coral 
Polifónic.1 ~. M.miño de O Grovc. 
Comer do mar. 
VIII Regata dos Faro> de Dornas a vela. 
Salda o mar do rc.o.ro das cmbarcacións. 
l:.xhib1ción de remo con batcis. 
Actwc1ón do gn1po de danzas .. A Buxaina" de Coruxo. 
AltU.l~lón do grupo de dan7.:1S .. Os venro{ de V¡go. 
Cmc na rúa. Proxección do filme ''Os homes da Arán". 
,\L:tua<:IÓn da etnCIJlrc solisra Palo1113 de O Ferrol 
Ac.tuación do ~rupo ~.x¡,mt de Coruxo. 

¡\penma do m:mto. 
AlboraJ.a... e p.u.unU.... 
l.1llcm para rapaco e r:1p~. 
\rult.l :U cmbarc.tc1Óru. 
LJanomac¡Ón de oficio' arte<:tnais relacionad~ co mar. 
Sunult~ro d.: '-11\·Jmcmo mariómo coa intervención d~ hdkóptc:rm. 
Comer do m.1r. 
f xh1b1C'1Ón de cmb:trcaaóns de r:~diO<Oilli'Ol. 
l);¡nz;u m.tnñc•~ mtcrpn:rad.t.\ polo "R.mcho Pvn·iro • da 
<~1marn Mumc1pJl de Póvoa do Varam 
Acto de ciJu.surJ 
Cmc: na rw.. Prox<.~<.ion do filme Anuk o E.o;quimal" 

g:o de Conferencias 

"PATRIMONIO CULTURAL E MEDIO AMBIENTE" 
LUGAR: CASA DA TERCEIRA IOAOE 

Os lco•u ... L 

reflexións e cxpericnct.1S para a aplicae~ón en Gahcia dcsra forma museísrica. 

Xosé Carlos Sierra, Dirccror do Musco Emogr:ifico de Ribadavia. 

Ola 3 ás 20:00 horas. 

a expc:m:ncia da Coopc:r.lliva de Educación Mcdioambienral. 

ati\'id.ide V.ízqua 1 isre, Xcrcntc do (T'vf, Soc. Coop. Lrda. 

Dí.a 4 ;i\ 20:00 hora~. 

a <.·xp<.·rimda da Aula Elllogr.ífica e da Aula do Mar de Saians. 

Xo)é Valtierra. Dm:nor da Aula do Mar de Saians. 

Dla ) h 11:00 horas. 
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PANTAl.ÁN . DE 
EMBARCACIONS 
ATA 2,80 mis. DE 
CALADO 

PANTALANS FLOTANTES 



A Reboredo 
San Vicente 
e pra1as 

~ove ~ecinto da Mostra 
LUGAR "CON DA BESUGA" 

Atópa~e a Oficina de lnform:lCÍÓn na que ~e pode cons<'guir toda a información sobre os Enconrrm. a 
vila de O Grovc. programas de m.tn d.t~ actividades. ¡;uía Comer do mar, rueiru\ e a programac-ión día 
a día ele ródolus act~. 'o:sra olicina deberanse inscribir m rapaces para parricipar nos talleres que se 
realizan co obxccro de que coñc-tan millor a nosa cultura marllima e medio ambiente. 
Da Oficina de Información pan irán os aurobuses para reali1.a-lo taller "A vida no liroml". 

Carpa de exposlcl6•• 
Exposición ··o noso patrimonio marítimo'', realizada pola F.G.C.f\1. na que ~e fai un percorrido e aná
lise da sitll<lción da no~ culrura marítima. Está composta de pancis explicativos, fotografías. debuxos, 
maqucras. arres de pesca, colección de cunchas e parte da nora vexeral de dunas e praias. 
Expo~ición da bibliografia naúrica de Galicia e Ponugal. 
Por parte da Asociación Amigos da Dorna Meca. realitar;c.e unha exposición monográfica ,obre J 

Dorna Meca, cun maque ras, Hrres de pesca relacionados coa mesma. Con mosrra forogrifica do ami
go Grovc mariñeiro, reali7~'1da pola Asociación Xuvenil Siraddla. 
T:~llere.~ para rapaza~ ... ra¡Y.~ces de cordelería, rcdcria e construcción de nasas, dende o día 4 ó 6. O día 
5 haberi unha unidade did:ícrica de monraxe de dúas embarcación.~ rradicionais (Gamda Povcira e 
Gamela Coruxcira), para o cal deberán ir provisros de rc~our;lS, pinzas da roupa e pegamento. o~ talle
res scr.in impartidos pola rripulac::ión da Lmcha Povo:ira. do Museo Municipal de Etnografh e Histo
ria de Povoa de Van.im, e por membros da Asociación CRAC de Corttxo. 
Proxección de vídeos sobre a recuperación de embarcadón~. navegación, r(-g:Jras e culrivos mariño~. 

No exterior da ca a. 
Demostración de otlcios tradicionais relacionados co mar. carpinrerfa de rib..-ira, cart'natln de .-mh.H
cacións, construcción de na~as, enca;cad•) de apardlos e cnrdelerí:1 e redcría. 
Mosrra sobro: .t recuperación do ''J:mdro", galeón en fase de recuperdción, que lt'\':1 :1 cabo o grupo 

Emográfico MASC'...ATO. 
M ostra do Club Na,·al Serubalcnsc, na que se proxecrarán vídeos ;obre a recupt;raci(>n do l:1rc de Scru
bal e a súa experienc:ia como ccnttu obradoiro dunha Unidade Didáctica da NarurcZ;l, mcdioarnbienre 

e paLrimonio marítimo ~ll xcral. 
Tamén haberi unha ~-arpa omle ~'5tar.ín á venda praro' da ccx.:iña tradicional mariñc1r.1. 



111 ~contros de embarcacións tradlcionais Galicla 97 

Mostra embarcaclóns e navegación: 

A pudres do Xov<"i .3 de Xullo ata o dommgo día 6 cerca de un centenar de embarcaciom dar.1me dt<l 
no porro de O Crovt' A~ embarl.ations má1s represemauvas do Patrimonio Galego e do none de Por 
rugal orarán pre'>t"nte,, lornwu.lo unha llot3 de máis de 60 unidades, acompa.nad~ por un gr;~nde 
número de emb.ucatÍÓn\ <l.i\i~a~. de regata, crucero e recreo. 
O acondJc¡onamenro dd, .-mhJrt.ltióm (plan de fondeo e amarre) e o percorrido de navegación foron 
conccbtdos para fa,·orecc~·ln .m:rcam .. nro visual das mesmas ó pubüco. 1 o~ horario' ~in.~lado\ pode
ransc vtstira-las cmbarcac•cín\ ~mpre e cando e$ten acompañados _por meobros cLs tripulacións 
No reamo da mo~rr.1 exh•b•ra\t' información sobre tódalas embJrcacióm parucipames, así como o 
seu pumo de arraque. co obxecto de facili •a-lo ach .. g-.unemo a aqud:is que má!s interese vos despene 
nos horarios smalados para tsta actividade. 
Varias embarcacións realizarán $Ímul.1cro da~ actividdade~ de pesa propias das mesmas demro da 
enseada ponuaria. 
Nestes Encolllro~ dcMacaremos con especial ati~facción e: recoñccemento ás &ociacióm respomables. 
asl como á Dirección Xcral de Formación Pesqueira e Investigación da Consellerla de Pesca (que gra· 
cías ás aleudas económica~ que desciña á recuperación das embarcacións rradicionais permite que o 
noso pa~rimonio das mc~ma aumcme ano a ano); a participación dunh~ poderosa flora composta pola 
meirande parte das difen:mcs dornas, que cxisciron 6 longo da historia: polbeira, tramallcira, xeitei
ra, ... ete., de construcción de calima, a cope. mixras, aparelladas con vda de relinga, cangrcxa, babn
dro. marconi, utili7.adas segundo o porro hase:. Todo un espectáculo que nos permilirá establecer 
parámetros de cap.1cidade e rendemento de grande valía. 

0Venrea..._4 
terá lugar a botadura do URACU", embarcactón de vela de martelo e remos, de 6 metros de e~lora, adi
cada á pesca que foi recuperada isre ano pola Asociación dJ: Amigos da Dorna Meca, a continuación 
o resto das embarca~;ións acompañarán a esta na súa primeira singladura. 
As 22 horas o Patronato Local da "Fesra do Mansco~ e Turismo facl enrrcga dun obsequio conme
morarivo do~ 111 Encomro~ a cada tripulación das embarcacións participantes e colaboradore). A con
unu¡¡ción esta\ \t'rán convic.lad.u pola Cofradra de Pescadores e Amegmve (Asociación de Mexiloeiro) 
de O Gro~) a unha p.mtagrudica cea. 

OS.IHMio ... 
ccleb~ a VIII regar.t dos "FAROS" de dornas a vela na que participarán unhas 50 dornas. 
Trala sa.~da da regar:~ e do rcsro das embarcación., ás 1 horas os clubes de remo Mecos e Amc:grove 
rt'"dli~rán unha exhtbtctón de remo en b.uei;, coa in(Cnción de amosar ó público as embarcacións que 
son urili~da) para o inicio na navcgacu)n d~ b.tllOl filCo. 
Por motivo da paruda dalgunha rmb:m:auón o domigo de madrugada, o sábado ás 21 :30 fa rase: c:n rrc:· 
ga do rrofco "BRAVOZULUft (BEN • FEIT O ) r~'ulrame da combinación ~meUor barco". co ~mellor 
espiriru" e a "mar de cousas". l·.src: rrofoo ~r.í otorgado por vonteión de ródalas tripuhcións. 

As 12 do h•l• . .,"!:~.
rcaliurd'e un simulacro de salvamenro mar!rimo no que int~rvendrá un Helicóptero e a Dorna meca 
e a súa tdpuldci6n <:on lanzamemo de señais e resc:lte de accidemados polo helicóptero; con tal mou
vo se ~li:wci unha ~xposición de m:a erial de s«guridad~. 
Nos horario~ .Jdic.u.ltX á demostración e exhibición dt oficio~ rdacionado~ co mar r<.-alizar.m~c opera 
ciów do rr:nameuto efectuado ;is dornas ames de: que foran pintadas, connnJCción de nasas. eneas 
Clldo Jos ap:ardlo c. unha dernonracióu de como se: fabricaban o~ cabos. 

TRE EL BOSQUE • • • 

• • • V EL MAR 

MÁIS INFORMACION EN INTERNET: 
http: www.gallnor.es hpontevlbosque.html 



ENTIDADES ORGANIZADORAS: 

O GAOVI! 

MUSLO DO POeO GAUGO 

PATROCINADORES: 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

~ 
Portos 

Centro de Interpretación 
A Slradella de O Grave 

Contraría de Pescadores de O Grave 
Asociación Xuvenll Slradella 
Club Remos Mecos 
Club de PlragOismo Breogan 
Club de Remo Amegrove 
K2 Kayak Club 
Candea (Asociación de Enslnentes do Saines) 
Club Náutico Cantodorxo 
Protección Civil 
Cruz Vermella do Mar 

OFICINA DE INFORMACIÓN: 

Oficina de Información Xuvenil 
Concello de O Grove 
Telf.: 986-73 09 58 · Fax· 986-73 13 58 
Praza do Congo. 1 
36980 O GROVE 
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