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EDITORIAL

I

Xustificación das regatas
Na idea que anima estas páxinas, na convicción dos que están tras elas, e nas
arelas dos que a elas se achegan ha¡ un compoñente clave que é o seguinte: A preservación do patrimonio cultural mariñeiro galego é unha tarefa urxente e inexcusabel
na que nos sentimos comprometidos. E ocioso dicilo, pero aclararemos que non se
trata de manter modos de vida que ben idos vaian, que máis que modos de vida eran
modos de sobrevivir, ou aínda modos de morrer, en moitas,-demasiadas-, ocasións.
Preservar o patrimonio cultural mariñeiro non significa tampouco para nós arrombar nos museos os barcos e os aparellos tradicionais, nin sequera deixalos atracados
nos portos para ilustración de curiosos. Tampouco se trata de recoller unha pormenorizada descripción dos costumes, labores e traballos, er: estudios etnográficos que
resultan imprescincibles e dos que hai exemplos sobresalientes.
Se todas esas tarefas son necesarias, se cómpre facelas axiña e ben, nós pensamos que o que as culmina e coroa de algún xeito é a incorporación dos labores e actividades tradicionais ávida cotiá, a traverso das actividades deportivas e de lecer, e
particularmente a recuperación dos barcos, os barcos no mar e navegando ó estilo de
antes.
Así se xustifican as regatas. Nas regatas, -coidando todas as medidas de seguridade imprescindibles-, mantense unha doble tradición: A das competicións espontáneas que habitualmente se desenvolvían entre os barcos que voltaban a porto dende
a mesma zona de pesca; e por outra banda a das regatas que anualmente se celebraban nos portos con motivo das festas patronais.
Mais non só se consegue a pervivencia dunha tradición. Todo o mundo sabe que
para mellorar na arte de velear é preciso contrastar as propias habilidades coas doutros veleadores probados. A posta a proba está garantida nas regatas, porque esa é a
súa razón de ser, así que a regata templa as velas, ensina a navegar. E ademais as regatas teñen unha dimensión social, de convivencia, de encontro, que ben pode contribuir a reafirmarnos no noso designio, na nosa cultura e no noso ser. E, dende o noso
sentir, as regatas de dornas especialmente. Pola singularidade dese barco, o seu carácter emblemático, a súa presencia aínda masiva nalgúns dos nosos portos e polas
súas aptitudes veleadoras. Pero eso é outia historia. Unha historia na que ocupan un
lugar incontestable uns homes de empeño e espírito mariñeiro que ha¡ doce anos
abriron un capítulo novo no devir da dorna, coa Volta á Illa. Esa historia ha ser contada.
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Había espectación entre os afeccionados riveiráns
porque con esta regata comenzaba a súa andadura a
A.C. Lagareu por Barlovento. O percorrido era dos clásicos en Riveira. Caída d o porto, pasantía das Airoas,
Camouco e boia en Miñoteiros, con dúas voltas ó triángulo. Ademais o paso obrigado era por terra de Lagareu e
da Insua.

O vento Norte, moi suave na primeira volta, foi afrescando ata comprometer a algunhas dornas na segunda
volta.
Na cinguida entre as Airoas e o Camouco dilucidouse

Fuxe dá a
medida das
súas
posibilidades
impoñéndose
sobre Mallante
e Dolores

a regata. Primou o bordo interior cara a Riveira que seguiron Fuxe e Mallante. Áncora, que fixo o exterior, chegou ó Camouco algo retrasada.
0 s postos de cabeza foron, con todo, sempre nun pano. A Fuxe, da Asociación de Amigos da Dorna Meca, de

O Grove, con Manuel Parada e Eduardo Parada, púxose
por diante xa no comenzo da segunda volta; a Dolores,
con Andrés Novo e José Campaña, Mallante, Atrevida e

Áncora disputábanlle o posto. Pero no segundo paso do
Camouco, cando xa o vento afrescaba, fallou Áncora.
Tres erros sucesivos no intento de montar a boia, debidos a unha forte correntada afastaron á dorna de Adelino
F~rmoso
e Federico Formoso dos primeiros postos. E no
bordo entre o Camouco e os Miñoteiros a Atrevida , con
José Sampedro e José Crujeiras, do Lagareu, perderon
chance ó virlle o vento á banda contraria, o que atribuiron
os regatistas á pouca sustentación que daba un timón de
dimensións mínimas. Mallante pasou dificultades debi-

A Dolores e a Mallante

das a un pao demasiado livián que a duras penas aguantou as rachas do derradeiro compás da regata.
Así foi como se perfilaron os resultados. Impúxos
p o i s a Fuxe, s e g u i d a d a Mallante, c o n Juan José
Sampedro e Manuel Patino, do Lagareu, e da Dolores, do
mesmo Clube.

A Fuxe, con Manuel Parada e
Frli lardo P~racla

Un duelo
part~ C lar
U entre
PObrae
Mallante

Ventiños frouxos do NW trouxeron unha saída moi lenta na que as dornas

-

máis lixeiras tomaron os postos dianteiros xa dende os primeiros compases. O
paso polo faro da Ostreira fíxose paseniño. sendo a Pobra. Mallante. Áncora.
Dolorese Atrevida as primeiras en montar a boia.
A encalmada que se produciu entón xogou as súas características pasadas, e Pobra foise afastando marcada de perto por Mallante, mentres Áncora ía
quedando atrás e as demais quedaban totalmente empantanadas, sendo numerosas as que nin sequera daban chegado ó faro.
Camiño de Rúa, Pobra e Mallante reafirmaban a súa vantaxe. Áncora pola
súa parte buscaba o vento nun bordo incerto que a conducía, moi aberta, ó
centro do canal. Mentras Dolores e Atrevida facían camiño penosamente tras
das primeiras. Mais ó virar Rúa o vento comenzou a afrescar e a cinguida facía

'.

presaxiar batallas inda pendentes nunha Volta que no seu primeiro tramo esti-

.

vo mortecina e apagada.
Co vento fresco Mallante de contado tomou a posición á Pobra e non deixou
que ninguén se Ile achegase xa no resto do percorrido. Adelino Formoso, na
Áncora, pola súa banda, fixo unha cinguida poderosísima cun bordo extremo,
dos que Ile gustan a este patrón, na idea de facer a aproximación a Cabío e pa-

A Pobra con Encarna Posse e Xosé Manuel
Pombar

sar o Mascatiño pegado aterra. A táctica, que parecía que Ile ía resultar ben,
frustróuselle pola rotura do timón, que o obrigou a abandonar a regata. Alguén,
coñecendo as cualidades de Adelino Formoso como carpinteiro, recordaría
despois o refrán: En casa do ferreiro, coitelo de pao.
O paso da pedra do Mascatiño, moi dificultoso pola compoñente do vento e
a proximidade da praia, foi dando a marca da situación da regata: Mallante,
Pobra, Dolores, Atrevida. O vento afrescou moito a partires de aí e as dornas tiveron dificultades importantes para manterse, inda que xa as posicións non variaron.
A Mallante, con Juan José
Sampedro e Manuel Patino

Festas en O Grove. Algúns dos
regatistas máis significados d o
Clube da Meca,-o Clube anfitrión-,
están en Brest, no Encontro
Internacional d e Embarcacións
Tradicionais cunha dorna xeiteira
que loce a lanzada proa das dornas
mecas A pesares disto xúntanse
para regatear dezaseis dornas que
disputarán os trofeos nun triángulo
próximo ó porto, o que permitirá seguir a
desde peirao
O percorrid0
en tres
triángulo. con caída na boca mesm0 do porto e paso por dúas bolas
exteriores
O ventiño era pouco e, como se
vería, foi determinante o acerto na
súa b u s c a xa dende a saída Das
dúas opcións para o primeiro bordo
(buscar o vento fóra do porto ou ir
máis aterra, entre as bateas, con tod o o que isto pode complicar con

A Mal'ante e a
Dolores, serias
aspirantes ó

ha tamen parricuiar ~ a t a l l apolo segundo posto, pugna na que tamén
entrou durante a primeira volta a

liderato da
tempada

Na segunda volta as calmiñas
empezaron a reter as dornas na bola
do porto, o que determinou que os
de cabeza, na terceira volta, tomaran a opción da bordada interior onde o vento se afirmaba agora

ventos frouxos) acertaron os que se
achegaron aterra E así Fuxe, que
saía con serias opcións de triunfo,
quedou atrapada na punta do peirao
acompañada da Atrevida, e alí sentenciaron a súa regata que quedou
para elas nunha loita particular polo
cuarto posto

Esta foi definitivamente a orde na
Chegada Mallante e Dolores. do
Clube Lagareu. Pelexa. dos Amigos
da Dorna Mecal e no cuarto Post0 a
Atrevida, tanén do Lagareu

Xa na primeira bola Mallante tomou a cabeza e non habería quen
de ameazar o seu posto Seguíaa a
Pelexa, con Ramón Albert e Julio
Pousa. aue mantivo con Dolores un-

Presidente d a Asociación Meca,
Manuel Parada, fixo fincapé no espírito deportivo que debe presidir as
regatas e destacou a colaboración
existente entre O Grove e Riveira

1
4

Rosiiia, con Santiago Lado e Rosa
Paz, do Lagareu
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Na entrega d o s trofeos o

/?

0 s ganadores
do Trofeo do
C a r m ~J o s ~
JOSPC r u ~ ~ ~ r a r >
Juan JosP
Samp~dro
Manuel Patino
Julio Pousa
Ramon A l h r r l

Festa d a Dorna, en Riveira. A
Cofradía da Dorna, a Asociación decana, con diferencia, das vinculadas

ó mundo da dorna, convirte Riveira
nun espello espléndido do verán
arousán, cunha participación activa
xuvenil sen precedentes nunha festa

Recupérase
unha regata
de fonda
tradición

para pasar o Camouco directamente, o que non foi capaz de facer a
Mallante de Juan José Sampedro,
co que resultou adiantada pola Fita
antes de montar esa boia . Nese intre caeu o vento, que xa viña a menos dende O bordo anterior, e tras
da Fita, que colleu

popular.

a cabeceira, aliñáE unha regata

ronse a Volandei-

que se debe recu-

ra, con José Gago

perar, a Regata da

e Manuel Sampe-

Dorna, trasladada ó

dro Laranga, a

día 25, festivo, inda

Fuxe, con Manuel

que moitos mariñei-

Parada e Nieves

ros saen ó mar e

Vilar, e a Rosiña,

non poden partici-

con Santi Lado e

par nela. Organizaa

Rosa Paz.

o Clube Lagareu.
Vento NE mansiño

Ó chegar ás

que debía permitir

Airoas dúas dor-

facer sen moitas

nas fixeron a vira-

complicacións o

d a a carón das

percorrido previsto:

pedras, a Fuxe e a

dúas voltas a un

Mallante, situán-

triángulo que ía

dose esta última, á

desde a b o c a d o

caída da pasantía,

porto riveirán ó

de novo no primei-

Camouco

ro posto. O vento

e

ás

Airoas.
A Pelexa con Isdro Marino 5 A r , d 1,Igdir

volveu soprar outra vez, e agora

Na primeira volta

cunha c i n g u i d a

COstumeesta tempada, adian-

meo e
CamOucO.cOmeteu
Un erro que puxo d e manifesto a

segura a Mallante non se deixou

touse con claridade e pacou a co-

Fita. d e Andrés N O V OO veterano

arrebatar o sitio. entrando de segui-

mandar a flota, Pero na segunda vol-

mariñeiro de Bandaorrío f0i facer a

do a Fuxe e a Fita. con Andrés NOVO

ta, 6 deixar o faro de Lagareu por

virada máis Contra Coros0 e doulle

e José Campaña.

a Mallante. como cáseque que fixo

A

intratable
'a 'a' de todas as
regatas modernas))

Cita anual obrigada. Ambiente festivo. 10 de Agosto:
XII Volta á Illa. Alí había xente de todo o mundo: de todo
o mundo da dorna. Faltaron, é ben certo, dornas da maneira, como a Teresa, d e Ramón Blanco, a Lucha d e
Manuel González, a Pobra, de Xosé Manuel Pombar, a
Reina de los Mares, de Luis Otero; e pequenos fallos organizativos impediron a participación dun bo continxente de Ogrobe, no que se atopaba a Fuxe, d e Manuel
Parada. E Andrés Novo, o veterano regatista d e
Lagareu, presente esta tempada en todos os portos, faltou inexplicablemente a esta regata, a nai de
todas as regatas modernas.

s e q u e s e g u r o s . N a loita p o l o s postos sucesivos, a
,olores, a M i s e r e l a , c o n C a r l o s P o m b a r e M i g u e l
Sobrido, d o Clube Mascatiño, e a Pereca,de Manuel
~ o u r a d oda
, ~ . ~ . ~ o rxan sempre
a ,
xuntos, terían a sua
regata particular.
A Covecha, con Miguel Posse e Antonio Ferreirós, do
Mascatiño, despois dunha saída moi retrasada cáseque
conseguía incorporarse a este grupo.
O punto final de emoción estivo no Campelo. Na disputa do segundo posto, Áncora, confiando na súa capacidade de bolinar, abriuse buscando o vento e procurando evitar os encalmos de terra. A Atrevida aterrouse e
a piques estivo d e quedar alí, pero houbo, aínda que
moi pouco, vento bastante para levala en segunda posición á liña de chegada. No cuarto e quinto postos entraron Miserela e Pereca.
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A saída fíxose ó xeito tradicional, amarrados a un cabo por popa Todas as complicacións e barullos que se orixinan nas caídas
deste tipo quedan compensadas pola vistosidade e emoción que proporcionan ó afeccionado espectador, coas manobras de izar
a vela e afirmar a vara de portar na empopada
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Desde o principio a Mallante ocupou OS
primeiros postos, en disputa coa Minerva. da
A.C. Dorna, pero ó paso pola ponte as posicións declaradas eran estas e por esta orde:
-Mallante. Minerva. Atrevida e Dolores. nesta -:--L
ocasion con Alberto Romero Bermo e Montse
- - -- -=
- Gonzalez Santamaria. do Clcibe Lagareu

,

-

-

O montar o Galiñeiro Minerva xa perdera P-- e-o seu sitio e a Áncora cos irmans Formoso
Dosil tiña feito clnha poderosa remontada ,
ata o terceiro posto de xeito que Mallante
Atrevida e Áncora parecian ter os trofeos ca4 Atrevida coi1 Joce Saiiiuedrii? Jose C-L,'-,""
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TROFEO

C I D A D E

NW duro. Así se presentou a tarde da regata. Con ánimos bastantes, nos preparativos os regatistas coseron un
ou dous rizos e puxeron a punto as dornas nunhas preciosas e rápidas bordadas por diante de Coroso. A regata parecía gafada, como comentou Tomás Muiños, Presidente
do Clube Náutico de Riveira, á entrega dos trofeos. Xa se

Con vento
fresco e
as velas cosidas

aprazara no seu día, e agora, por motivos diversos atrasouse a saída máis dunha hora.
Saída en popa para un barlovento-sotavento entre a liña de saída, nas proximidades do porto, e o Camouco. E
na saída mesma unha circunstancia desgraciada para as
aspiracións da Pobra: penalizou por adiantarse na saída e
houbo de repetila, cun grave custo na súa calificación.
Xa na chegada ó Camouco, na primeira volta, unha nova alternativa: O vento viña afrouxando e máis dun decidiuse a descoser os rizos. Hai que destacar, sen embargo,
que a Atrevida, cun rizo tomado, e aínda que un pouco caída, chegou a primeira á llla dos Ratos, en Coroso, parecendo demostrar que con vento bastante e cos rizos ben
tomados as dornas deféndense.

Ó montar a boia de terra, Mallante tiña xa colleito o primeiro posto. A Dolores, que tivera dificultades para destomar os rizos, pugnaba polo segundo posto con Atrevida; e
a Gorka, do Clube Mascatiño, con Manuel Pardavila e

Baldomero García Torrado, parecía amosar que ía moito
mellor con ventos máis frescos; de feito esta era a regata
na que máis combativa e con máis posibilidades de alcanzar trofeo se presentaba, ata que na segunda volta, unha
manobra mal resolta deixouna relegada ó quinto posto da
regata, por detrás de Áncora e por diante da Volandeira,
con José Gago e Manuel Sampedro, do Clube Lagareu.
Adelino Formoso na Áncoira

Unha regata, pois, viva, nerviosa, movida, na que por
primeira vez na tempada as dornas víanse na obriga de tomar os rizos.

idrés Novo na Dolores

-b
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BANDEIRA CONCELLO DE POBRA

Espectacular
presencia
de dornas
na enseada
de Pobra

1

Foi a derradeira p r o b a d o Campionato Galego d e
Dornas a Vela, e aínda que as posicións estaban moi decantadas, quedaban por dilucidar algúns duelos particulares e o posible copo dos primeiros postos do Campionato
por parte do Clube Lagareu.
O Clube Mascatiño, organizador da proba, preparou un
triángulo entre o porto e dúas boias nas proximidades da
Benza, en O Cabo de Cruz, e do faro da Ostreira. Desde terra era un espectáculo ver na enseada tanta vela indo e vindo: máis de quince dornas ilustrando a afección mariñeira
e veleadora de A Pobra.
Na II Volta a Rúa, proba organizada polo mesmo Clube
Mascatiño, Mallante e Pobra, con Xosé Manuel Pombar e
Encarna Posse, do Clube anfitrión, mantiveran un particular
enfrentamento que se decantou da banda da embarcación
d e Juan José Sampedro na c i n g u i d a entre Rúa e o
Mascatiño. Agora, nesta I Bandeira, Mallante perdeu opción xa desde o primeiro. Se Pobra, Dolores e Atrevida colleron un rumbo directo á Benza, Mallante, á cabeza dun
nutrido grupo, buscou o vento cara á punta do Maño, pero
por alí non puido atopalo. O vento, do W, frouxo, irregular,
rolón, fixo tolear ós regatistas nas tres voltas que tiveron
que dar ó triángulo.
Conforme se ían decantando as posicións, a competencia presentábase entre a Pobra e a Dolores, que se alternaron no dominio da regata. Na derradeira volta, a Dolores,
con Andrés Novo e José Campaña, gañou a partida. A
Pobra fallou ó montar unha boia de terra que presentaba
moitas dificultades pola condición do vento e a proximidade á praia. O acerto da Dolores nesa mesma boia doulle a
vantaxe que Ile permitiu chegar no primeiro lugar, inda que
con todas as incertidumes que o percorrido e o vento impuxeron. Sequiuna a Pobra, e tras ela Mallante e Atrevida, por

C Antares crin PJiguel P C J S eS ~
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sa orde.
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REGATA D O S F A R O S

Regata clásica que saiu aa súa data habitual e foise
cáseque ó fin da tempada. De todos os xeitos reuníronse en O Grove máis de quince dornas con ánimo para
realizar unha regata cun percorrido ben atractivo.

1

Ó volveist: nuiildi

a iivla

~alableceuseo duelo que

faría decantar as posicións da regata.
Mallante, Pelexa, Áncora e Atrevida levaban as primeiras posicións, por esa orde; e ata o segundo faro ían

O vento do NW era estable e firme, e permitiría unha

cáseque á par Rosiña, Andrea e Dolores, levando a pri-

navegación viva, inda que sen sorpresas nin necesida-

meira delas o rumbo mais caído. Ó dar a virada no faro

de de grandes esforzos.

de Pragueiros veu ocupar a Andrea a quinta posición,

A saída, moi apretada e cara á primeira boia, tivo o
aliciente dunha navegación entre as bateas, cunha co-

mentras Dolores e Rosiña pelexaban polo sexto posto,
que foi finalmente para Dolores.

rrentada fortísima que Ile ocasionou problemas a algunhas dornas para manter os rumbos que tiñan establecidos.
Na primeira boia Mallante -outra vez Mallante- pasou
a primeira, e despois as súas permanentes perseguidoras, Dolores e Atrevida. Pero alí estaba tamén Pelexa,
con Isidro Mariño e Francisco Franco Soya, para defender o pavillón do Clube dos mecos. Por certo que arbolaba unha vela de cortes radiais que chamou a atención
dos regatistas, e que ó que parece dá bos rendementos.
Os primeiros en virar neste bordo, unha vez pasada
a primeira boia, foron precisamente Mallante, Dolores e
Atrevida; e por outra banda apuraron o bordo Áncora.
Pelexa, Andrea, Fanequeira, con Juan Moldes Iglesias,
e Rosiña.
A vantaxe que conseguira Mallante perdeuna en parte nese bordo, pero eso non impedía que seguira sendo
manifesta a súa primacía.

Pelexa disputa
a Mallante o
primeiro posto

A Siña María con Julio Pousa e Manuel Franco Cao

A tempada de d o r n a ~a vela
Unha tempada de regatas é un mosaico no que se poden atopar luces, sombras e tódas as cores cantas ha¡. E cada un
contará dela segundo Ile foi.
Para nós o balanzo xeral resulta positivo por varias razóns. Podemos darlle a benvida a un novo Clube, a A.C. Lagareu
por Barlovento. Increméntase globalmente a actividade de dornas e de encontros de embarcións tradicionais. Perfílanse novas liñas de competitividade entre clubes e entre dornas, particularmente no que se refire ó asalto á primacía de Lagareu,
precisamente, e de Mallante nesta tempada.
Outro aspecto que hai que destacar é a atención prestada polos medios de comunicación ás regatas. Non resulta doado
atopar unha presencia tan habitual nalgunhas páxinas dos diarios de maior difusión coma a que se produciu durante este verán, particularmente nalgunhas edicións comarcais. A Televisión de Galicia, con todo o que esto significa, e malia hora de
emisión, adica un <.DeporteGalego,. ás dornas a vela. Todo esto tradúcese, -e constitúe un terceiro motivo de satisfacción-,
nunha difusión meirande e máis completa do noso deporte entre máis xente.
Por último non podiamos deixar de sinalar o que é obvio, a botadura da nosa revista, que aspira a ser o espello no que se
reflictan todas estas actividades e os homes que as protagonizan. Un balanzo, polo tanto, positivo. Con puntos escuros, mesmo con manchas. E ben certo, queda moito que andar. Pero ese camiño habémolo facer entre t o d o s . 0 ~non o faremos,

Unha tempada é longa ou, cando menos, intensa, e as
actividades que neta se desenvolven moi variadas e de diverso calado. Coa finalidade de impulsar a participación de
todos nos diversos eventos que teñan lugar, e para facermos unha síntese do que foi a tempada, en canto a participación e resultados, a RELINGA poponse elaborar un ranking propio que denominará <.Lista,,. Na que se elaborou
para esta ocasión fíxose a asignación de puntos de acordo
co seguinte baremo:
participación:
- quinto posto:
- cuarto posto:
- terceiro posto:
- segundo posto:
- primeiro posto:
-

100 puntos
105 puntos
110 puntos
115 puntos
120 puntos
125 puntos

Consideraronse participantes as dornas que fixeron
efectivamente a saída.
Para esta tempada de 1996 tomaronse as regatas capitanas de cada clube e as significativas dos diversos portos.
En concreto, puntuaron para esta Lista: A Pasantía das
Airoas, O Carme, Volta a Rúa, Regata da Dorna, Bandeira
Salvamento, Volta á Illa, Cidade de Ribeira, Bandeira

Concello de Pobra, Castiñeiras, A Miserela, O Memorial, A
Regata dos Faros e Gonzacar.
Para establecer a Lista houbéronse de paliar as deficiencias de información, nalgunha ocasión incompleta, sobre os participantes nas regatas. Cando se tiveron producido cambios de dornas ó longo da tempada, atribuiuse a
puntuación á dorna na que habitualmente compite a tripulación que estivese no caso, con independencia, alomenos
desta volta, da necesidade ou xustificación do cambio.
Ademais debemos sinalar que non se incluiron na Lista
aquelas dornas que non acadaron máis de trescentos puntos.
Coñecendo e valorando as condicións nas que a Lista
se xestou, e sendo conscientes de que unha elaboración
válida da Lista esixiría que previamente se coñecesen as
probas e eventos que se habían de incluir nela e a puntuacións que lles ía corresponder, aí va¡ esta Lista, a título de
exemplo, e como exercicio estatístico da redación de RELINGA.
Tómese, pois, esta Lista como o que é: unha mostra,
adianto das vindeiras.

A LISTA
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Mallante

LAG

Juan José Sampedro

Manuel Patiño

Atrevida

LAG

José Sampedro

José Crujeiras

Dolores

LAG

Andrés Novo

José Campaña

Áncora

LAG

Adelino Formoso

Federico Formoso

Volandeira

LAG

José Gago

Manuel Sampedro

Rosiña

LAG

Santiago Lado

Rosa Paz

Miserela

MAS

Carlos Pombar

Miguel Sobrido

Andrea

LAG

~ a b l Mallo
b

Anxo Sampedro

Pobra

MAS

Xosé M. Pomba!

Encarna Posse

Covecha

MAS

Miguel Posse

Gorka

MAS

Manuel Pardavila

Baldomero García

Litri

MAS

Emilio Fernández

Nicandro García

Fita

LAG

Alberto Romero

Montse González

Fuxe

MEC

Manuel Parada

Nieves Parada

Pelexa

MEC

Isidro Mariño

Francisco Franco

~rapalleira

LAG

Juan Ricoy

José A. Alvarez

Teis

LAG

Víctor Moraña

Luis Romay

Siña María

MEC

Manuel Rey

José Gallego

Astusia

MEC

Manuel Míguez Vila

Manuel Franco Cao

Tom Alex

CNR

Pío López

Carlos López

Bichasa

MEC

José Garrido

Fernando Mariño

Vento Mareiro

LAG

José Hermo

Paqui Parada

.

Antonio Ferreirós

CNR: Clube Náutico Deportivo de Riveira; DOR: Asociación Cultural Dorna; LAG: Asociación Cultural Lagareu por
Barlovento; MAS: Clube de Dornas a Vela Mascatiño; MEC: Asociación de Amigos da Dorna Meca

Juan José
Sampedro,
dunha
caste de
veleadores

Juan José Sampedro Rego é un tipo plantado que naceu hai trinta e
dous anos no Caramecheiro, en Riveira, e que este verán, na compaña de
Manuel Patino, fixo unha tempada de regatas memorable, que resultará pensan moitos- dificilmente igualable. Participou este ano en doce regatas
de dornas e conseguiu sete primeiros, un segundo e dous terceiros.Con
méritos probados, xa que logo, figura ó frente da Lista con 1410 puntos.
Hai unhas semanas, nunha entrevista que se Ile facía nun xornal con motivo de ter gañado o III Campionato Galego, escribía o periodista que

<<

el

amor que profesa a la vela le viene de familia,,. Por aí empezamos a conversa. Fálame do seu avó, Anxel Sampedro Sampedro, mariñeiro de Carreira,
da Capilla -de onde Ile virá a caste de veleador, claro é-, pescador de robalizas como houbo poucos. E con el a Juan José éncheselle a boca de sucesos, anécdotas e ditos que eu supoño recolleitos con devoción de neto, alá,
cando era rapaz.

O seu pai, José Sampedro Parada, é un valor en activo. Este ano, el e
máis o seu cuñado José Sampedro Crujeiras estiveron cáseque abonados
ós segundos e terceiros postos, a bordo da Atrevida, pero ós amigos dilles,
supoño que con orgullo de pai, que non será capaz de chegarlle ó fillo.
E velaquí está Juan José Sampedro Rego, o terceiro da saga.
+Coñezoa súa afección náutica polifacética e pregúntolle cómo chega a
esto das dornas. Pola dorna, pola dorna, contéstame de contado. Eu xa
xogaba dende moi pequeno ós barcos. Sempre me gustou o mundo do
mar. Como ve que vou concretando as preguntas e que Ile pido precisión,

fai un esforzo para axustar o calendario da memoria e continúa. Verás, eu
preparei a dorna do meu pai

...antes de irme á mili ... E na mili-segue

con viveza e con certa broma- fixen unha dorna. Mira, aquía teño, e amósame unha maqueta ben traballada que debeu encher ben de horas do servicio. Tamén fixen un barco de radio control. Serviume moito para
aprender como traballan a vela e o vento.
Ben; coa dorna preparada e cunha vela vella que Ile comprei a un
amigo de Palmeira, e que me remendou o meu pai, por certo, empecei a
revoltear pola praia de Coroso. Meu pai acompañábame de cando en
vez e pódese dicir que foi el quen me ensinou a andar na dorna.

non quero entrar en polémicas desa clase. Nesa cuestión estou o que srnala o Regulamento e ós procedementos oficiais de medidas.
Oes, cambiando de tema; teño interese en que me fales de cómo te incorporas ó clu be Lagareu. Si, verás. Eu tiña a dorna nos amarres de Pobra, e

Adelino faloume de integrarme no Náutico de Riveira, asíque no inverno
do 93-94, levei a dorna á Lonxa vella, onde por entón se gardaban as dornas, como socio deportivo do CNDR. E xa no 96, constituimos Lagareu,
pero esa é unha historia colectiva que supoño que coñecerás.
Mira unha cousa, e ¿cales son as claves dos triunfos que levas? Calquera

que ande nesto cun pouco de seriedade o sabe. O que vaia a unha regata
ten que mirar tres cousas, ó meu entender: a dorna, a vela e o traba110 a
bordo, os propios regatistas, logo. A dorna ten que estar en perfectas cond i c i ó n ~Ben
:
lixada e pintada a obra viva, arranxada ó detalle (podería contarche cómo se chegan a mimar os iates, ou como andan algúns a bordo
nunha regata de veleros), e cóntame algúns exemplos, e dáme con iso unha
idea do nivel de esixencia cos que plantexa este home as súas regatas. A vara

e a verga ben escolleitas e ben dispostas ... O timón é moi importante, que
sexa moi Iixeiro e moi perfilado; que a dorna orce un pouco de bolina, para
que ó levar o timón arribando aumente o efecto antideriva. A quilla ha ser
mínima.
Despois a vela. A que eu teño é boa! resistente, ben cortada, adaptable
ás circunstancias de mar e vento. É igual á vela da Atrevida. É importante
tamén o equilibrio vela-timón, que a vela desafogue o vento para que haxa
o mínimo abatemento.
E por último os regatistas. A estratexia que leves, saber ver as circunstancias de mar e vento, coñecer moi ben o comportamento da túa dorna...,
e na regata saber controlar ó rival.
Teño que dicilo e non Ile sorprenderá a quen o coñeza, pero é que Juan
José doume unha resposta tan ordenada, sistemática e exemplificada que se
podería considerar unha breve lección sobre como navegar. Nótanse os anos
nas regatas. E continúa: Xa no meu caso concreto, para min é clave o meu

compañeiro. Levamos tempo xuntos, e Manolo é un home de mar que sabe perfectamente o que hai que facer, e que ten recursos sobrados para

« I erlame

gustado
medirme cos
veleadores que
faltaron na
Volta á Illa>>

calquer circunstancia das moitas que se poden pre-

resultados pero a min ,na Arousa, teriame gustado

sentar. Cun compañeiro asísaes ó mar cheo de con-

medirme con eses regatktas dos que me falas, e que

fianza. A min dáme moita confianza e seguridade.

todos, deportistas e afeccionados botamos en falta.

Haiche que felicitar polos resultados, non ten dúbida,

Falar con Juan José Sampedro é dialogar: Ir repa-

pero tampouco se pode esquecer que faltaron esta tem-

sando os temas punto por punto. a modo. con coidado,

pada algúns regatistas dos b o s Vouche dicir. Giraldo.

matizando. respectando os puntos de vista Tamén na

Ogallá, ogallá, eh, que consigamos que suba o nivel

conversa aplica o que poderia ser. quizais. un lema seu:

das regatas. Éposible que eu non acadara tan 60s

as cousas ben feitas. e con espirito deportivo.

Manuel Patino; Juan José Sampedro; Manuel Sampedro; José Gago; Federico Formoso

Quedamos no b a r d a praia.
Manuel Vilar está canda o seu pai, un
home de mar cheo de lembrazas que
irá tirando do baúl coma pezas fres-

Castiñeiras
N.E. duro

cas, cheas de vida e sen apobillar, a
pesares d o s anos. Manuel Vilar é o Presidente d a
Comisión de Festas de Castiñeiras que , co seu empeño
e a axuda d e José Campaña, un compañeiro d a
Comisión, puxo en marcha o Trofeo Castiñeiras, de dornas a vela, que celebrou este ano a segunda edición.
-

Imos collendo experiencia. Estes dous anos tive-

mos NE fresco pero os que viñeron demostraron que
con vento duro tamén se anda ben. O que temos que facer é programar as regatas para o sábado, para que ante calquera cousa que xurda teñamos a posibilidade de
aprazalas para o seguinte día, dentro das festas.
Esta consideración faina Manuel a conto de que este
ano a regata houbo de ser aprazada unha semana, polo
mal tempo do domingo d a festa: Sur, con moito mar e
choiva. Por iso a regata se celebrou fóra das datas das
festas.
José Campaña e
Manuel Vilar

A Fita, con Andrés
Novo e José Campaña

t

- Menos mal

que para a última hora da tarde mellorou o tempo -tercia
Campaña- e salvamos o show d a
Tropicana, unha das atraccións principais das festas, e que crea un am-

biente formidable aquí. en Castiñeiras,

- iE como se vos ocorreu o de instaurar o Trofeo?
-Aquí José -refírese Manuel Vilar a José Campañaandaba xa nas regatas, e propuxémoslle que se encargara diso. Ten en conta que este foi sempre porto de
dornas.
Estas últimas pareceron palabras máxicas, porque ó
seu encanto empezáronse a fiar unha historia e unha
anécdota atrás de outra e tal parecía coma se se fose tecendo un tapís que representase as estampas doutros
tempos, que estes homes viviron e que os que andan na
cuarentena de anos teñen na retina da súa infancia.
- Mira, -tercia

José Campaña-, Castiñeiras está ligada ás dornas, ás polbeiras, nas que á xente de aquí non
houbo nunca quen Ile ganara. E ó palangre, na dorna
que nós chamamos carreirana, a d e nove cuartas.

Pero habíaas -engade de contado Campaña, non
((Castiñeirasmanterá o querendo
deixar lugar á dúbida-. Eu aínda teño na casa
de ha¡ vinte anos gañado aquí, á vela, un trofeo
lugar punteiro que unquetrofeo
ven de O Grove.
- i Cómo é iso de que ven de O Grove?
sempre tivo no mundo
-Sí, home. Verás. Como os d e aquí ían vender a
da dorna>> aqueles
portos, ó chegar as festas, as lonxas de alá axu-

daban. E unha das formas que tiñan era doar trofeos para as regatas.
Porque o palangre é de aquí. Vouche dicir, da flota palangreira de Riveira, o noventa por cento dos armadores
veñen, dunha maneira ou de outra, das dornas e d e
Castiñeiras. Ben, e habería que falar tamén do medio
mundo, nas dornas de dezaseis cuartas, con sete e oito
homes a bordo.
Intentamos reconducir a conversa ó noso tema porque xa derivamos, coma nunha correntada, ás artes de
pesca, ó traballo no mar, ás ventas en O Grove, en Marín
ou en Vigo, ou á historia do xabarín que veu morrer ó
Castro ...

- ¿E que ha¡ das regatas daquela?
Das regatas a importante era a de Riveira, a do
Carme de Riveira. Alí ían todos os que tiñan algo que dicir coa escota na man, -apunta o pai de Manuel, José
Vilar-. Despois esa regata pasou a celebrarse na Festa
da Dorna.
-

- Xuntábanse

o mesmo cuarenta dornas ou cincuenta. Viñan de todas as partes onde había dornas. Había
regatas de vela e de remo -aclara José Campaña, que
garda memoria precisa e fresca de feitos e persoas, á
que da expresión con ton suficiente e satisfeito -.
Eu record0 como a xente preparaba a dorna, en
ocasións desde días antes, poñéndoa a secar e dándoIle sebo no plan para que correra ben -recolle Manuel
Vilar das súas lembranzas de pequeno.
-

-

E aqu( en Castiñeiras?

- Ouh, non eran coma

aquelas . . . -sinala o vello.

lnda tivo tempo, despois de ir á casa, de amosarnos
unha boa gamela de prata, coma das que non se dan
hoxe en día.
-Eo

meu cuñado -prosegue- ten un trofeo dos anos
cincuenta gañado tamén aquí. Esta das regatas é unha
tradición nosa indubidable, home, e estamos empeñados en recuperala para que se recorde como se traballou e se foi adiante aquí nos tempos antigos; e que a xuventude, se quer, disfrute tamén con este deporte que é
propio noso e de ninguén máis.

- Pero fará falla que alguén o ensine ...
E aquí aínda ha¡ xente que foi moi boa
na vela -dí cun entusiasmo calmado. E engade con certo escepticismo-Pero parece que non se animan ...iQue
sei eu!
- Home claro.

-

Oes, fálame diso, dos bos veleadores.
-Acéndeselle a faciana.
- Fe, Fe Moraña, foi

dos mellores. Arrasaba na regata
do Carme. Xinete moi bo foi tamén Manuel Vilar. E José
de Amador... José Mariño, que participa agora nas regatas e vai saíndo unha ristra de nomes que pon puntos
de emoción (e ás veces fai cruzar miradas de picardía)
nos máis vellos- Estaban tamén o Cusquillante, da carretera; Joaquín Pérez Gago. E o Sr. Manuel Vidal. E bogando, Manuel de Ignacia: bogando era como dous homes.iQue bo solista! -cerra José Campaña con ese ton
sentencioso tan seu, cheo de acertos expresivos- E xinete moi bo era tamén Juan Moraña. Ben; e falando xa
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doutros tempos estaba o Sr. Fidel Regueira. Ese foi o
mellor veleador que se recorda aquí. Ademais facía el as
velas. Este Fidel Regueira tivo unha competencia que Ile
durou toda a vida con Ciprian Vilar -e falan deles coma
se se tratase de dous heroes dos tempos antigos.
Aproveitamos que escampa para saírmos facer unhas fotos e á volta a conversa segue igual de animada
ou máis, xa que Fran, desde detrás do mostrador aporta
documentación: Unha <<Geografía
del Reino de Galicia,,,
dos anos vinte, con amplos capítulos adicados á pesca.

- E para o ano ¿que?
Nós temos intención de facer unha das regatas
máis importantes d a Ría. lmolo facer. Sabemos que
-

1

Castiñeiras reúne as condicións adecuadas. Pensamos
que unha das cousas máis importantes é o ambiente,
que se saiba acoller ós regatistas, que se valore o seu
esforzo. Estamos tamén na idea de crear un trofeo que
nos identifique: O cotelo, un aparello para a pesca do
polbo que é propio de aquí. Mira se é importante entre
nós que o equipo de fútbol ten un cotelo como insignia.
Organización, ambiente e un trofeo singular. E como
unha declaración de intencións por boca de Manuel
Vilar, Presidente da Comisión de Festas. E están máis
que xustificadas nun porto mariñeiro que tivo sempre
como antesala do mar unha praia ateigada de dornas,
dornas de Castiñeiras.

A Andrea con Pablo Mallo e
Anxo Sampedro
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OS CLUBES
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-

Lagareu por Barlovento
o clube máis novo da ría
O espacio está constrinxido porque nel as dornas, -

- Home, foi

como a resposta a unha inquietude que

nove ou dez-, ocúpano todo. Non están amoreadas de

viña de tempo atrás. Hai algúns que levamos nesta acti-

calquera xeito. senon ben arrombadas. emporiso queda

vidade máis de dez anos.-Parece querer facer contas

sitio SO para dúas cadeiras desas de terraza de bar nas

para acertar os que son-. ¿cantos anos leva a Volta á

que Adelino Formoso Dosil. Presidente da Asociación

Illa?

Cultural Lagareu por Barlovento, ofréceme acomodo.

- ¿ p o r que s e c o n s t i t ú e a A.C. L a g a r e "

foi a XII edición, non si?

eu xa na segun-

da ou terceira,non me lembro ben, quedei de 2" Teño o

por

trofeo na casa. E Juan José -refírese a Juan José

Barlovento?-Levaba eu as preguntas preparadas e

Sampedro, o Secretario da Asociación- seica empezou

non fixo falta andar con rodeos.

por aquel tempo, ou antes incluso ca min.

0 s promotores do Clube Lagareu o día de presentación da tempada

O S C1 L U B E S

- Pero esta Asociación non é cousa só de vostedes
dous.
- En absoluto.

Non, non, non quería eu protagonizar a

historia; estaba só pretendendo contar o meu caso -protesta con firmeza. E engade en outro ton, como confidencialmente e querendo guiar ó entrevistador- E ademais teño especial interese en deixar claro que esto é cousa de todos os que estamos a q u í Cáseque todos os promotores

1

«Coa cesión do galpón
a Cooperativa de
Armadores posibilitou
a C O ~ ifSU ~C Ón
~ do noso
CIUbe>>

provimos do Clube Náutico de Riveira. Pódese dicir que alí
s e formou o n ú c l e o d o s q u e p u x e m o s e n m a r c h a a
Asociación. Recibimos d o Náutico moita axuda e apoio
mentras estivemos alí. Digamos que aquela foi unha etapa
importante para moitos do Lagareu, e á que se debe acudir
inexcusablemente se queremos dar conta d o que somos
hoxe.

- ¿E cal foi, logo, o motivo de constituirdes un Clube
aparte?
-

Un conxunto de factores. Por unha banda está a sin-

gularidade da dorna: trátase dun barco de madeira, cunhas características que Ile fan requerir moitos coidados en
terra. Non é o mesmo que un barco de fibra. E, por diversas circunstancias, daquela o Clube Náutico non tiña as
adecuadas infraestructuras para gardar as dornas. Tamén
algúns de nós se sentían un pouco incómodos pola súa situación como socios deportivos do Náutico. E ha¡ que engadir que moitos queriamos desenvolver a nosa actividade
de maneira máis completa e autónoma.

O Presidente vai soltando este discurso como se o tivese moi meditado e como se falase ó dictado, como para
que non quedase nada á improvisación ou á interpretación.

- ¿Cales son os fins da Asociación?
- A actividade principal nosa son as regatas de dornas.
Esa é a motivación principal de todos nós e o impulso que

Adelir~oForrrios» Dosil. P I ~ S S I ~ JCH
I , I IA
I ~i:
,
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nos trouxo ata aquí. Pero digamos que a mira máis xeral

punteira o nivel xerai ver isu que é bo, inda que mellora-

é a cultura mariñeira, poderiamos dicir: artes de pesca,
outras embarcacións antigas, conferencias, medios au-

ble. Queremos conseguir que todos os de Lagareu se-

diovisuais para fomentar esto . . . Esto todo está recollido
nos nosos Estatutos.
-¿ E cal é a súa valoración do realizado ata o de
agora ?
-¿De Febreiro acá? -mírame como se non dese creto á pregunta, e prosegue de contado- Tremendamente
positivo. As regatas que fixemos estiveron realizadas a
satisfacción, cos medios necesarios de seguridade e organización.
Temos xente que segue as regatas
de perto nun barco de acompañamento. Aumenta o número de xente que se move arredor das dornas. Tivemos a fortuna de ter un
stand na Expobarbanza, c o que

eso cupón para dar a coñecer a
noca actividade. Dispoñemos xa

xan competentes coa dorna no mar

- i E os medios? ¿Con que medios contan?
-Ata o de agora só recibimos axuda, e axuda efectiva, en todas as portas nas que petamos. A Cooperativa
de Armadores cedeunos este galpón. Sen esto sería inconcebible o noso traballo.

prestarnos apoio: Protección Civil, Turismo, Deportes e
o Alcalde directamente, que, ó meu xuizo, valora adecuadamente o que as dornas representan Para Riveira.Tamén nos

« DO Náutico de

Riveira recibimos
moito apoio
mentras
estivemos alb

neste momento dun material videográfico apreciable ...

- Pero o nivel do Clube na competición, o nivel
dos seus veleadores ¿como o valora?-Imos ó terreo
deportivo a ver se se molla-.

O Concello non deixa de

teñen axudado algunhas empresas. en concreto este ano a
Estación de Servicio Santa Uxía e o
Bodegón Castelao, e persoas particulares que nos botan unha man
na organización e seguimento das
regatas. E a Cruz Vermella, neste

capítulo das regatas é fundamental
a súa colaboración. Pero sobre todo os socios. Hai que ter presente que a maioría dos socios participa activamente na vida do Clube. Cáseque

todos están integrados en equipos de competición. Son
os socios os que tiran adiante coa actividade, cada un
no seu sector. Esto é fundamental.

Eu coido que estamos á cabeza das dornas que

Tal vez nesta última parte d a resposta é donde

hai na Ría. -E non é que se molle, chupa sen dubidalo,
pero matiza- Falo tendo presente o que foi a tempada,
mirando ás regatas, ós que participaron netas e ós resul-

Adelino Formoso pon maior énfase, alomenos onde eu
notei máis firmeza e convicción de todo o que levamos
falado, conversa que se desenvolve, por certo, dun xeito

tados que se produciron: No III Campionato Galego os
tres primeiros clasificados son do Lagareu; na Volta á

moi formal, sen lugar para as bromas ou para as valoración~
ociosas.

-

llla os tres primeiros foron tamén d o noso Clube.
Loxicamente esto non é definitivo e supoño que as espadas estarán no alto para a tempada que ven. Nós tentaremos de revalidar os nosos títulos. E aparte da xente

;E proxectos de futuro?
-O

que xa falamos dos Estatutos. -Parece como se

Ile cansase a entrevista-.

- Pero en concreto, de modo inmediato...
- Consolidar

as regatas. Mellorar a organización e os

premios. Incorporar máis dornas ó Clube. Dar a coñecer a
dorna e este deporte propio noso. Ir abrindo portas para un
turismo alternativo e cultural como é o da navegación tradicional, facer ver en Riveira que ó mar non se vai só a traballar.
Deixoo por imposible. Este home parece ter a lección

<<Anosa
actividade principal,
waínda que non a única-,
son as regatas
de domas))

aprendida, e pola seriedade con que a recita parece disposto a aplicala.

En prirneiro plano, Santi Lado, na Rosiña; atrás, Pablo Mallo, na Racha

U

Nova vida para as nosas
embarcacións tradicionais

S

No abrente da centuria que agora está a piques de concluir, un viaxeiro
imaxinario que percorrese a beiramar con ollo atento ás nosas comunidades mariñeiras, anotaría non menos de vinte tipos de embarcacións propias
de cada zona, sen contar coas múltiples variantes. Mares diferentes, precisaban formas e características diversas: Trincados de Cedeira; Botes de
Maniños; Bucetas de Fisterra; Volanteiros de Porto do Son; Lanchas de
Muros; Dornas e Galeóns de Arousa; Polveiros de Bueu; Gamelas de
Coruxo e A Guarda; Carochos do Miño . . . A partir dos 60, o avance tecnolóxico aparellado ao esgotamento do mar e ao cambio socioeconómico orixinado polo fenómeno do turismo, determinaron o declive das actividades
marítimas tradicionais nas rías e , de resultas, a perda da vela de traballo:
máis de sete mil botes, dornas, lanchas, racús, polbeiros, galeóns, etc. fo-

Por D o n s i o Pereira

ron despedazados no período comprendido entre -196.5-e 1973. Só un feixe
de pequenas dornas, botes e gamelas, perfectamente adaptadas ao foraborda, e algún racú, herdeiro daqueles primeiros motores dos anos vinte,
foron quen de chegar ata hoxe como soportes dunha pesca artesanal, marxinal, ameazada de inmediata extinción. En resume, cando no devalo da
dédaca dos 80 a Asociación Cultural <<Dorna>,
de A llla de Arousa e algúns
particulares de Ribadeo recuperan, respectivamente, dornas e botes para a
navegación a vela, as fasquías tradicionais en madeira levaban camiño de
desaparecer para sempre dos nosos mares. Pártese, pois, de aproveitar
aquelas embarcacións desbotadas da pesca ben para o lecer, ben para
recobrar as regatas, tan populares nas vilas mariñeiras de antano
A recuperación de ambarcacións tradicionais como práctica apreciada
socialmente, chega a Galiza con moito atraso en relación a outros países
europeos. Nalguns como os nórdicos e Gran Bretaña. nunca rachou ese fío
conductor que enlaza a obsolescencia para angueiras productivas coas
novas funcións culturais atribuídas aos barcos doutrora. En outros, caso da
Bretaña francesa, a desfeita do universo marítimo tradicional aconteceu de
maneira semellante ao vivido Dor estes lares. Pero dende fins da década
-

-

-

dos 7 0 , un potente asociacionismo cidadán arroupado pola Administración
rexional, soubo reconverter a crise das explotacións pesqueiras nunha revalorización da cultura marítima bretona e na recuperación de varios centos

((ASf a ~ Uq
ías
tradicionais en
madeira levan
camifio de
desaparecer >>

de vellas embarcacions, aigunnas aeias de grande en-

As posibilidaaes aoertas son moitas, se terrius

vergadura, para un amplo abano de experiencias didácticas e medioambientais, prácticas publicitarias e de

conta as cualidades de navegación e a variedade das

promoción, así como actividades Iúdicas e culturais. No

adecuación das rías para todo tipo de experiencias náu-

que afecta ao Estado español, só Catalunya e Les llles

ticas e culturais. Neste aspecto, compre salientar o xur-

Ballears rexistran un certo movemento encol da vela lati-

dimento acó e acolá de concentracións de barcos tradi-

na, se ben cunha maioría de iniciativas privadas.

cionais, xornadas marítimas, regatas e demostracións,

Voltando á Galiza, dende comezo dos anos 90 e

e11

nosas embarcacións tradicionais, así como a perfecta

incluídas nos programas das festas do verán de diferen-

tes portos.
apoiado nun incipiente proceso asoEstas iniciativas
ciativo e no concurso
2stimuladas por cond a Consellería de
cellos e asociacións,
Pesca, tense iniciado
de seguro posibilitaun proceso de reharán nun futuro inmebilitación e conservadiato a configuración
ción de barcos redun circuito de actipresentativos de dividades, que sirva
versos portos, para
de punto de enconseren empregados
tro para o intercamnas ocupacións xa
bio de experiencias,
apuntadas para o cao mutuo c o ñ e c e so bretón. Á masiva
mento d e tripularecuperación de dorc i ó n ~mares
,
e barnas na Arousa e aos
cos, así como escedevanditos botes de
Un antiao
a Drincipios de seculo no porto da Pobra
, ~aiiebote,
nario de competenRibadeo (moitos decia sa.
les fabricados c o n
materiais sintéticos), debemos engadir as espléndidas
A andaina na procura da recuperación dos diversos
réplicas dunha lancha xeiteira do Pindo, un bote polbeielementos do noso patrimonio marítimo, en xeral, e das
ro de Bueu e unha gamela de a Guarda, construidas duembarcacións, en particular, non fixo máis que comenrante a primeira etapa d a Escola d e Carpintería d e
zar. Non obstante, malia a incomprensible inhibición dalRiveira de Estribela-Marín que, por certo, vén de desagún organismo da Administración (léase Consellería de
parecer. Ao tempo e ata hoxe, asociacións deportivas e
Cultura), estamos certos de que en breve tempo a vela
culturais de Ferrol, Portosín, Riveira, A Pobra, Carril,
tradicional voltará ás rías.
Cambados, O grove, Poio, Bueu, Coruxo e A Guarda,
están a recobrar botes, dornas, racús, gamelas e bucetas de diversa fasquía e mesmo unidades de tamaño
Dionisio Pereira é Presidente da Federación Galega pola
respectable como un sancosmeiro e un galeói
Cultura Marítima
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En Brest, o 13 de Xullo
A excelencia dos Encontros lnternacionais chegou
un ano máis da man do Concello de Brest que Ile tomou
o relevo á revista Chasse Marée, organizadora dos
Encontros do ano 92.
A afluencia masiva de embarcacións tradicionais,
chegadas de vinte países, amosou o calibre que está a
acadar esta cita para os amantes do mar tradicional.
Dúas mil cincocentas inscripcións dan fe da relevancia
desta concentración, sen contar os centos de barcos a
motor e vela, non tradicionais, que coa súa visita engrandeceron o poboado panorama da flota no peirao.

Riveira, de Marín, que fletaron dous autobuses e un trailer para o desprazamento dunhas cen persoas e dos
barcos Virxe do Carme, dorna xeiteira recuperada pola
R.I. Cofradía da Dorna, de Riveira; Nova Marina, lancha
xeiteira recuperada pola Escola Taller de Marín a partir
dunha lancha, a Marina, de Caldebarcos, e por certo, a
única lancha de relinga en activo; a gamela coruxeira,
da Asociación Buxaina de Coruxo; a dorna meca, da
Asociación de Amigos da Dorna Meca, de O Grove; o
bote polbeiro, tamén da Escola Taller, e a buceta recuperada pola Boureante, de Poio.

Se o mar abundaba en velas e mastros, non era menor o xentío que percorría os stands e as exposicións,
que disfrutaba coa música e os pasarrúas que pola vila
soaban, e que recreaba a súa mirada na contemplación
de tan insólita flota.

Un mar de velas e mastros bailaban no peirao e invitaban á ensoñación doutros mares, onde os panos eran carta de presentación das tripulacións que xurdindo do horizonte, de calquera parte do mundo chegaban. As singladuras diarias pintaban de color evento a marina que fronte á vila se extendía.

A presencia galega nesta fisterra do norte foi posible
gracias á Federación Galega pola Cultura Marítima, así
como pola axuda da Escola Taller de Carpinteiría de

As dornas, lanchas e gamelas, luciron a súa figura no
mar bretón. Os seus xinetes amosaron as súas destrezas: ibarcos tan pequenos e tan mariñeiros!

O standgalego en Brest

Barcos nos amarres de Brest

En Bueu, o 12 de agosto
Organizadas polo Concello de Bueu, estas xornadas
desenvolvéronse na semana do 12 ó 18 de Agosto, publicitadas por un tríptico de boa mirada, cunha lenda de
Alvaro Cunqueiro que gustamos de transcribir:
.<Nonhai camiños máis fermosos cós do mar,
cós camiños que saben os salmóns e
as goletas do antano e que estes dos grandes
trasatlánticos de longano.
Dan estes camiños poder, riqueza, fantasía...>,
(Fábulas e lendas do mar)

Semana dedicada a diversos actos realizados na
Casa do Mar e na de Cultura.
Ten lugar 0 ~ r i m e i r odía a inauguración da Casa do
Mar. á que seguen a cotío unha serie de conferencias
sobre a historia e patrimonio tradicional marítimo, a cargo d e Dionisio Pereira , economista, Presidente d a
cu1 tu r a ~~~í~ima, c o tema
~~d~~~~~~~~~l~~~
<<Patrimoniomarítimo das costas galegas,,(día 13);
Bernardo Maiz Vázquez, doutor en Historia
Contemporánea, sobre .<Navegacióne embarcacións
tradicionais na costa norte de Galicia,, (día 14); e Xoán
Carmona Badía, membro do Departamento de Historia

Económica da Universidade de Santiago, rememorando
ós <cCatalánsna historia marítima de Galicia,, (día 16).
Chegada a fin de semana a actividade das xornadas
colleu a humidade das augas: concentración de embarcacións, cea de confraternidade e travesía.
Na concentración a presencia da flota foi moi agradecida, e destácanse un barco da clase dragón, en madeira, o Tanhausen, unha dorna xeiteira de Cambados,
e a Peregrina, goleta de 22 metros, chegada do Caribe,
patroneada por Javier Babé, quen capitaneou a primeira
expedición española á Antártida no ldus de Marzo.
Animaron a festa gaitas do país e tamén da entrañable Bretaña (outra Fisterra) que acudiron con grupos de
música e coma observadores a estes encontros , Dar
vez acaecidos en Bueu,
-

-

~

Para o último día quedou a travesía, que saíndo do
peirao virou a Pedra Blanca. aproou a llla do Santo e voltou ó peirao.
Durante toda a semana realizáronse diversas exposicións e contouse coa presencia dos compañeiros portugueses que trouxeron uns videos, alá realizados, sobre
de Setúbal,,.
a recuperación do <<hiate

En Poio, o 25 de Agosto
Con motivo da Festa da Ameixa en Campelo, e organizado polo Concello e a concellalía de Turismo, tivo lugar o Segundo Encontro Tradicional Marítimo de Poio.
Conferencias cara ó marisqueo, festa gastronómica,
e ánimo a esgalla. foron as características desta fin de
semana volcada ó mundo do mar.
A c o m ~ a ñ a d o sPor un temP0 de vento e calma, déronse cita en P0i0 diversas embarcacións tradicionais
galegas que recibiron a visita dalgúns barcos de recreo.

E moito de agradecer a dedicación amosada pola

Asociación de Veciños Boureante na organización destes encontros que xa van polo segundo ano, con vocación de perdurar.
Regatas a remo, animación deportiva, e corpos algo

mollados pala suave choiva que caeu, todo

empurrou ás embarcacións na travesía entre os portos de

Campelo e Combarro, e a ~ o l t a llla de Tambo, rematando d e novo en porto co apetito posto para a proba
das
ben preparadas que agarda
en
Campelo.

c
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Velas latinas na Ría de Ferrol
Atención ó Clube do Mar Ferrol. Fundado no 1991, presenta unha vitalidade e puxanza envidiables. Con máis de
seiscentos socios desenvolve unha laboura que haberá de
terse moi presente no espallamento en Galicia da afección
polas embarcacións tradicionais. As súas actividades encamíñanse a cubrir todos os aspectos dos deportes d o
mar, pero prestan particular atención á vela, e especialmente á vela tradicional.
Estilizadas bucetas, adecuadas para a pesca ó xeito,
que no seu día contaban con dotacións de ata seis mariñeiros; botes e lanchas mangudos para a colleita de zamburiña e vieira con endeño na Ría de Ferrol, ou para a pesc a ó p é con aparellos de cerdas de cabalo; robustos trincados banceados a tope; barcos todos eles que se fan obxecto de investigación e de coidados por parte dos seus
patróns, e que se poden atopar nas <<regatas>,
e concent r a c i ó n ~organizadas en distintos puntos da Ría con motivo
das festas e celebracións dos diversos portos e bisbarras.

\,

Falua da Armada

O máis popular de todos os encontros é o que ten lugar
con motivo das festas da Parrocheira, de Ferrol, que se celebra na primeira semana de Setembro. O máis popular e
tamén o que marcou o arranque desta aposta, c a d a vez
máis forte, polos nosos barcos de antes.
E desde aii extendeuse a afección a outros portos e lugares. Este verá?, c,?iricidindo coas festas, como é prece?tivo, reuníronse na praia de Caranza máis de vintecinc3 embarcacións. E celebráronse tamén encontros na enseada d a Cabana e n a praia d e Cariño, preto d o c a b o
Prioriño.
Deste xeito vaise perfilando un dos obxectivos que o
Clube do Mar Ferrol se ten prantexado a curto prazo, e que
se cifra na consolidación dun circuito estable de regatas
de vela clásica, en datas fixas
No desenvolvemento deste proxecto haberá que salientar a dirección que o Clube leva da Escola Municipal de
Vela Lixeira, que, aberta a todas as modalidades da vela,
pode constituir un importante resorte para o impulso da vela tradicional nas nosas costas atlánticas norteñas.

A Pitusa na Regata de Caranz

O Grupo Etnográfico «Mascato,>
vén de facer unha fermosa publicación sobre os galeóns da Ría. lncluise
este traballo no contexto da teima na
que están empeñados os seus compoñentes, dende hai xa algún tempo,
de recuperar, tal cal, un vello galeón,
o ~Jandro,,,abandonado no seu día
nalgunha praia d a
llla d a Arousa.
Precisamente dise
na solapa que .<o
producto da venda
desta publicación
está destinado integramente ao financiamento d a reconstrucción do galeón Jandro,, .

saparición do galeón,,.

Galeóns
de
Arousa
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Ó par d o texto disponse unha
magnífica selección de fotografías (25
en total) que nos ilustran, tanto coma
aquel, do que foron e significaron os
galeóns. Sobre o que significaron
<<bastedicir aue hai
45 anos aínda quedaban en Vilalonga
4
arredor d e medio
centenar,, ( p . 1 5 ) .
Ademais das fotos,
tres croquis (pp. 9,
Y>{>F
19, 35) aclaran
' .
- .' *.
cuestións sobre
elementos, dimen1
,
1
sións e disposión
' * \ *,,,;
do barco.
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O libriño(44 páxinas) está cheo de
acertos. Non quer
ser un estudio exhaustivo, nin sequera fondo, pero acerta plenamente no
que pretende: facer
unha primeira aproximación ó que son os galeóns de Arousa, como se lles
chama no título. En cinco capítulos, cun texto claro e
preciso no que se deixa transpirar o sentir de Dionisio
Pereira, o autor, por este barco, dásenos conta das características esenciais do galeón, reséñase brevemente
a súa orixe e historia, dase un repaso ás funcións que
desenvolveron nos seus percorridos arousáns, trázase
unha panorámica do xogo do barco na vida social do
dramático sobre a demomento. e emítese un <<informe

-

..

A maquetación,
d e Evaristo G .
Daporta e de
Rafael Vilas, é acertadísima, e dalle á
publicación a categoría que ós 0110s
do inexperto a súa
extensión poderíaIle restar

Con esta publicación, -que desexamos sexa a pri.
meira dunha completa serie-, todos os curiosos e afeccionados á cultura mariñeira tradicional están de noraboa e non se albiscan máis que motivos de felicitación
para os seus promotores.
PEREIRA, Dionisio
Galeóns de Arousa
Edita Grupo Etnográfico ..Mascato>>
[Cambados], 1996

A gamela de Coruxo a Brest
A Buxaina, agrupación integrada na Asociación
Cultural e Recreativa de Coruxo, prosegue na súa tarefa
a pro1 da recuperación de embarcacións tradicionais, e
en particular aviva o seu esforzo por dar a coñecer a gamela de Coruxo, airosa embarcación que poboa os recantos daquela banda da Ría de Vigo. Este verán desprazáronse ata Brest para participaren no Encontro
Internacional de Embarcacións Tradicionais.

tas de dornas, e un completo video con diversos pasaxes da navegación en dorna.
Ademáis, na sección de artesanía, os irmáns Ayaso
de Aguiño instalaron o seu obradoiro e deron oportunidade de achegarse á xente ós procedementos de construcción das dornas

I Trofeo Palmeira
A Comisión de Festas de Palmeira, con certa precariedade e precipitación na organización, pero con bo
ánimo, puxo en marcha o I Trofeo Palmeira de Dornas a
Vela, co impulso da A.C. Lagareu por Barlovento, que da
así un paso máis no seu empeño de recuperar as regatas tradicionais de dornas nas festas dos portos do
Concello de Riveira.

Construcción dunha buceta en
Poio
A Asociación de Veciños de Poio armou este verán
unha buceta, embarcación que desaparecera daquela
bisbarra, poñendo así un fito importante na tarefa de devolución ós nosos portos das embarcacións tradicionais. Este labor vese ademais completado de maneira
exemplar polos cursos de navegación a vela que veñen
organizando e a preparación de dúas dornas. Pode ese
ser o xerme dun clube que se sume a esta apasionante
actividade das regatas de dornas. Serían moi benvidos.

Dornas na Expobarbanza
A A.C. Lagareu por Barlovento, coa colaboración do
concello de Riveira tivo ocasión de expoñer nun stand
da Expobarbanza unha dorna a vela con aparellos tradicionais de pesca e de cordeeiros, así como unha exposición fotográfica de Fernando S. de Juan sobre as re<

Carril sen regatas
Os botes de Carril estiveron tamén este ano presentes no encontro de Embarcacións Tradicionais da Illa.
Mágoa se perdan as regatas que ata hai pouco puxeron
na Ría de Arousa a vistosidade da vela latina. ¿Que máis
podemos facer desde aquí que animar a eses deportistas para que replantexen sobre bases firmes a súa actividade? Ben que se agradecería en toda a Ría.

I Bandeira Concello de Pobra
O Concello de Pobra d o Caramiñal instaurou a I
Bandeira Concello de Pobra que na súa primeira edición
rexistrou unha importante presencia de regatistas.
Convén destacar a implicación do Concello neste trofec
que dun xeito formal respalda unha competición qu
promete un bo futuro. Que as institucións se comprom(
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tan deste xeito coa cultura mariñeira é necesario. Que
haxa clubes, como o Mascatiño que carguen coa responsabilidade de levar adiante con ben ese compromiso resulta imprescindible.

anfitrión, mantivo unha seria competencia coas embarcación~
da A.C. Dorna, da Illa. Ó final, victoria global para os da casa, con esta orde de chegada: Miserela,
Josefa, Pobra.

A Regata Memorial

Trofeo Gonzacar en Novembro

O Memorial Juan e Toño, reuneu en Riveira unha
chea de regatistas de todos os clubes da Ría, con triple
victoria das dornas do Mascatiño, Pobra, Miserelae
Gorka. Unha regata que rende homenaxe a aqueles
dous rapaces que foron compañeiros nosos, e dos bos,
en tantas regatas de dornas. En moitos de nós está ó vivo a súa presencia a bordo da Lola, presencia tan chea
de ánimo, afección e bo espírito mariñeiro. Boa iniciativa
do Clube Lagareu, e boa oportunidade para que todos
no mundo da dorna teñamos un record0 para aqueles
dos nosos que quedaron para sempre no mar, e manifestemos a noca disposición solidaria con quen algunha
vez nos poida necesitar.

Organizado por Lagareu, fora totalmente das datas
habituais, Gonzacar, unha empresa de Riveira, patrocina unha regata de dornas que congrega a primeiros de
Novembro a trece embarcacións. Dolores, Pobra e
Atrevida Iévanse os loureiros, e queda en todos o bo sabor dunha correctísima organización. Romper os moldes deste xeito só é posible contando coa sensibilidade
e o empeño de tanta xente que mira o noso mar con interese. Neste caso concreto, Gonzacar é capaz de descubrir no ánimo dos riveiráns a identificación e aprecio pola súa embarcación emb1emática.Aplausos.

Vela latina de Ribadeo
Un lugar, inda que sexa simbólico, para a vela latina
de Ribadeo.
Na vela tradicional galega ocupa un lugar de honra,
e só as nosas limitacións nos impediron darlle o tratamento que Ile corresponde. Todo se andará, e a non tardar.

Bandeira de Salvamento
Marítimo

Volve con forza a Regata da
Miserela
Vinte dornas se xuntaron na Pobra para celebrar unha edición máis,-a duodécima-, desta regata que se atopa entre as clásicas do circuito. O Clube Mascatiño, o

Nunha mañán de mar e vento, como para destacar o
valor da Bandeira de Salvamento que va¡ xa pola terceira edición, e coas condicións de seguridade pertinentes, os de Lagareu botaron ó mar as dornas, e nun triángulo fronte a Coroso puxeron a proba a súa resistencia e
a dos seus barcos, ademais das súas habilidades. Vala
de mostra este botón: Dous paos rompidos e unha dorna quilla arriba. 0 s trofeos para Mallante, Áncora e
Dolores, e o recoñecemento para os regatistas que mostran que as dornas son para mares rexos.

AXENDA

Asociación Amigos da Dorna Meca
Avda. Hnos. Otero Goday, 13
36980 O Grove
Asociación Cultural Dorna
, Casa da Cultura
36626 llla de Arousa
Asociación Cultural Lagareu por Barlovento
Praza da Lonxa, 51
15960 Riveira
Clube de dornas a vela Mascatiño
Edif. Municipal de Usos Náuticos. Covecha
15940 Pobra do Caramiñal
Clube Náutico Deportivo de Riveira
Porto Deportivo, s/n
15960 Riveira

Grupo Etnográfico <<Mascaton
Casa da Cultura
Rúa Nova,4
36630 Cambados
Asociación Náutica -Joritas.
Casa da Cultura
Rúa Nova, 4
36630 Cambados
C.R.A.C.de Coruxo
Etnográfico .A Buxainan
Estrada de Camposancos, 226
Barrio Tarrío
36330 Coruxo-Vigo
Asociación Náutica <.A Madorniñam
r l Marqués de Valladares, 23-5", 10
36201 Vigo
Asociación -Amigos da Dorna Mecap
Avda. Hnos. Otero Goday, 13
36980 O Grove
2sociación Cultural -R. e l. Cofradía da Dorna.
r l Rosalía de Castro, 13-115960 Riveira

