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Presentación

No ano 1993 teñen lugar dous feitos relevantes para a conservación do patrimonio
cultural flotante de Galicia. Logo de traballos previos de investigación sobre unha
lancha xeiteira atopada en Caldebarcos en 1991,o pecio da Marina, semellante as
que ata a primeira metade do século XX inzaron Galicia, a súa réplica denominada
Nova Marina comezou as súas singraduras. Foi a primeira embarcación feita na
escola obradoiro creada en 1990 pola actual Consellería do Mar en Marín e que
tiña  catro  módulos  de  aprendizaxe  en  especialidades  de  carpintería  de  ribeira,
velaría  e  técnicas  de  construción  naval.  Nese  ano  tamén tivo  lugar  a  primeira
edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia (EETG) na vila de
Santa Uxía de Ribeira e créase a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial-
CULTURMAR.

O  reto  de  crear  a  Federación  e  xunto  con  ela  o  Encontro  de  Embarcacións
Tradicionais  de  Galicia  (EETG)  veu precedido  de  iniciativas  como o  traballo  de
investigación sobre as embarcacións tradicionais de Galicia de Staffan Mörling, os
traballos de etnoarqueoloxía de Fernando Alonso  Romero, as achegas holísticas
ao patrimonio marítimo feitas polo arquitecto Octavio Lixa Filgueiras en Portugal, o
curso de construción de dornas feito na illa de Arousa así como os traballos de
asociacións  e  do  propio  Museo  do  Pobo  Galego  tanto  para  manter  as
embarcacións tradicionais a través do seu uso como da investigación en diversos
campos  como  a  etnografía,  a  antropoloxía  ou  a  arquitectura  entre  outras
disciplinas. E tamén da experiencia recollida na Bretaña, con bos e interesantes
contactos, nomeadamente a Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine
Maritimes de Bretagne, que iniciou no ano 1986 a Fête Maritime de Douarnenez,
antecedente válido para o EETG.

Son moitas as singraduras cursadas dende esa data, porén non todas co vento de
popa,  obrigando  ás  veces  a  navegar  de  bolina,  facer  moitos  bordos  e  mesmo
afrontar temporais non agardados. Toda esta bagaxe foi aproveitada en beneficio
propio  polas  mulleres  e  homes  que  compoñen  CULTURMAR,  unha  tripulación
espallada por toda Galicia e norte de Portugal, fortemente consolidada e implicada
coa posta en valor do patrimonio natural e cultural dos ríos, costas e mares de
galegos. CULTURMAR é o voceiro das embarcacións tradicionais en Galicia e está
recoñecida como tal, non só en Galicia senón tamén en todo o Estado e mesmo
internacionalmente.

Así pois, pasados xa 25 anos dende a creación de CULTURMAR, onde prevaleceu a
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recuperación e conservación das embarcacións tradicionais,  cumpre preparar  o
futuro onde as accións a levar cabo deberán ser más ambiciosas, orientadas á
salvagarda1 do  patrimonio  cultural  marítimo-fluvial  de  Galicia,  conforme  ao
postulado na Convención da UNESCO.

Porén,  fixar  o  rumbo  para  as  futuras  singraduras  require  coñecer  o  marco
referencial que fixo posíbel chegar ata eiquí, en especial para aquelas persoas e
colectivos que descoñecen a historia de CULTURMAR.

Emporiso, co gallo de celebrar esta efeméride, CULTURMAR elabora o proxecto 25
ANOS NA SALVAGARDA.

1 Enténdese por salvagarda a posta en acción de medidas tendentes a garantir a viabilidade do patrimonio cultural inmaterial,
comprendidas a identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión
-basicamente a través do ensino formal e non formal- e revitalización deste patrimonio nos seus  distintos aspectos. Forman
parte do patrimonio inmaterial  os usos,  representacións,  expresións, coñecementos e técnicas -xunto cos instrumentos,
obxectos,  artefactos e  espazos  culturais  que lles son inherentes-  que as  comunidades,  os grupos  e  nalgúns casos  os
individuos recoñecen como parte integrante do seu patrimonio cultural. 

Proxecto 25 Anos na Salvagarda
Memoria de actividades 3



25 ANOS  
NA SALVAGARDA

29 DE SETEMBRO 
6 DE OUTUBRO DE 2018

PRAZA DO OBRADOIRO  
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)  
29 SETEMBRO 6 OUTUBRO

Lenzos Mariños  
no Obradoiro
Mostra de embarcacións tradicionais de Galicia

Fasquías de outrora, 
singraduras do futuro
Exposición conmemorativa

AUDITORIO MUSEO DO POBO GALEGO 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
6 DE OUTUBRO. 10:30 – 13:00H. 

Xornadas: Historia e devir  
de Culturmar e do patrimonio 
marítimo–fluvial de Galicia 
MUSEO DO POBO GALEGO  
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)  
6 DE OUTUBRO. 13:00H. 

Acto conmemorativo  
25 aniversario Culturmar

1993–2018

organiza

colaboran
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O PROXECTO

CULTURMAR celebrou o seu vixésimo quinto aniversario con diversas actividades
ao longo do ano 2018 en conmemoración de tres fitos fundamentais no camiño da
salvagarda  do  patrimonio  marítimo  que  tiveron  lugar  en  1.993:  a  botadura  na
Aixola  da  lancha  xeiteira  Nova  Marina,  a  celebración  do  primeiro  Encontro  e  a
creación da propia Federación. 

Os actos centrais leváronse a cabo  en Santiago de Compostela,  entre o  29 de
setembro e o 6 de outubro, coa colaboración e patrocinio das seguintes entidades
e administracións:

• Deputación Provincial  da Coruña:  a través dunha subvención solicitada ao
abeiro  do  Programa  de  subvencións  a  entidades  sen  fin  de  lucro  para
actividades culturais durante o ano 2018.

• Concello  de  Santiago:  a  través  da  colaboración  en  especie:  servizos  de
vixilancia, autorización de espazos para a mostra, edición dun caderno de
embarcacións  tradicionais  para  os  colexios  e  persoal  para  desenvolver
visitas guiadas para escolares á mostra.

• Consellería do Mar: incluíndo o financiamento  da publicación do nº 10 da
revista  Nova  Ardentía,  edición  especial  “25  Anos  na  salvagarda”,  e  do
folleto-polidíptico  sobre  o  patrimonio  flotante  de  Galicia  publicados  con
motivo da efeméride.

• Galicia Calidade: achega dos petiscos do acto de clausura.
• Museo  do  Pobo  Galego:  cesión  de  espazos  para  o  desenvolvemento  de

xornadas e acto de conmemoración.

O  lema  desta  efeméride,  25  ANOS  NA  SALVAGARDA,  ven  expresar  o  camiño
desenvolvido por CULTURMAR no eido da conservación do patrimonio marítimo
flotante, vinculando ao mesmo aos postulados da Convención da UNESCO sobre o
patrimonio intanxíbel, onde se encadran tanto as materializacións dos carpinteiros
de ribeira (as embarcacións) e a súa conservación como o uso das mesmas e a
necesidade de garantir a transmisión deste coñecemento ás futuras xeracións.
Os  actos  principais  deste  proxecto  concretáronse  nunha  única  semana  en
Santiago de Compostela por seren a capital de Galicia e por representar, perante as
rutas de peregrinación, a porta de entrada da diversidade cultural, favorecedora da
identidade e do progreso da nosa propia cultura.
Trátase éste dun proxecto de diseminación tanto da traxectoria de CULTURMAR
como das súas principais liñas de actuación de futuro. 
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• Diseminación  para  o  Entendemento:  reafirmando  a  importancia  do  seu
traballo e da necesidade de poñer nomes e rostros a todos os que fixeron
posíbel a traxectoria das asociacións e, por extensión, de CULTURMAR

• Diseminación para o Coñecemento: dirixida aos colectivos e entidades que
traballan no eido da salvagarda patrimonial pero que non están integrados
en  CULTURMAR  pero  que  desexan  estar  informados  e/ou  coñecer  en
profundidade as actividades e plans de futuro da mesma.

• Diseminación para a Acción: dirixida ás institucións públicas e privadas co
gallo de facelas partícipes das accións que nun futuro CULTURMAR deberá
emprender.

• Diseminación  como  compromiso  coa  sociedade  (outreach):  dirixida  á
sociedade en xeral actuando como dinamizador da nosa cultura mariñeira.

a/ Obxectivos

• Examinar  a  traxectoria  de  CULTURMAR  dende  as  orixes,  como base  de
planificación  do  futuro  da  Federación  e  concienciar  ás  asociacións  da
importancia deste percorrido e dos retos de futuro.

• Difundir  a  base  social  e  organizativa  que  fixo  posíbel  a  traxectoria  de
CULTURMAR .

• Sensibilizar  á  poboación  galega  sobre  a  necesidade  de  conservar  o
patrimonio natural marítimo-fluvial e do cultural asociado ao mesmo como
base para a salvagarda dos valores e identidade de Galicia.

b/ Principais actividades
1. Actos na Praza do Obradoiro

Entre o 29 de setembro e o 6 de outubro, CULTURMAR levou a cabo unha mostra;
unha  mariña  seca  na  Praza  do  Obradoiro  onde  foron  exhibidas  as  diferentes
embarcacións  tradicionais  de Galicia,  denominada  Lenzos  mariños  no  Obradoiro,
que  foi  acompañada  por  unha  exposición  denominada  Fasquías  doutrora,
singraduras de futuro.

A  mostra  foi  complementada  por  paneis  descritivos  en  PVC  das  principais
características e usos de cada embarcación,  entrega aos asistentes de folletos
sobre  o  patrimonio  flotante  de  Galicia  publicados  con  motivo  da  efeméride  e
visitas guiadas para os colexios de Santiago e arredores levadas a cargo dunha
empresa especializada contratada a tales efectos.
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2. Xornada sobre a historia e devir de Culturmar e do patrimonio marítimo - fluvial de 
Galicia

A xornada desenvolveuse o 6 de outubro do 2018 no Museo do Pobo Galego, tendo
dous  paneis.  O  primeiro,  denominado  Ventos  do  pasado,  centrouse  no  traballo
desenvolvido nestes 25 anos e a segunda,  Rumbos de futuro,  precisamente,  nos
retos de futuro.

3. Acto conmemorativo dos 25 anos de CULTURMAR

Á finalización da xornada,  tivo  lugar  no propio  Museo  do Pobo  Galego,  o  acto
conmemorativo  dos  25  de  CULTURMAR,  convidando  a  todas  as  autoridades,
institucións  e  amigos  que  fixeron  connosco  as  distintas  singraduras  que
permitiron  á  CULTURMAR  ser  o  referente  que  é  na  salvagarda  do  patrimonio
marítimo e fluvial.

4. Edición e publicación dun número especial da revista Nova Ardentía

Ata actualidade, a revista  Nova Ardentía, publicábase bienalmente, coincidindo co
Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Porén, no 2018, vense de editar
un número especial e extraordinario co gallo dos 25 anos da Federación Galega
pola Cultura Marítima e Fluvial. Dentro da mesma, recollese unha enquisa enviada
ás asociacións,  como fase previa dun  proceso participativo  que permitiu  dar  a
coñecer a historia e traxectoria de CULTURMAR a todos os colectivos. 

5. Edición e publicación do libro As Embarcacións Tradicionais de Galicia

A través do financiamento da Deputación Provincial  de A Coruña,  elaborouse a
reedición  e  impresión  de  2600  exemplares  da  publicación  Embarcacións
Tradicionais de Galicia.  

6. Actos previos: Homenaxe á lancha xeiteira Nova Marina.

Por ser a súa botadura un dos fitos fundacionais do movemento, celebrouse un
acto  previo  en  Bueu  o  28  de  xullo  do  2018  (inserido  no  programa  da  anual
xuntanza de embarcacións da localidade), consistente nunha navegación especial
de acompañamento da xeiteira, na primeira presentación do referido nº 10 de Nova
Ardentía e nunha visita guiada ao pecio da  Marina,  realizadas estas dúas últimas
actividades no museo Massó da localidade.
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DESENVOLVEMENTO

Para  conmemorar  os  25  anos,  leváronse  a  cabo  as  seguintes  actividades  que
permitiron achegar á cidadanía o traballo de Culturmar como voceiro do patrimonio
flotante galego:

1. ACTOS NA PRAZA DO OBRADOIRO

Mariña seca: Lenzos mariños no Obradoiro

Datos básicos

Obxecto: Exhibición de embarcacións tradicionais de Galicia

Lugar: Espazo NE da Praza de Obradoiro, 

Superficie a ocupar: 800 m2, nun rectángulo de 40x20m

Datas: Do 29/09/18 ao 06/10/18
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Emprazamento

Tal  como  estaba  previsto,  a  exposición  situouse  na  porción  NE  da  praza  do
Obradoiro,  próxima  ao  Pazo  de  Raxoi  e  á  rúa  das  Hortas,  aproveitando  a
delimitación espacial que ofrece o pavimento da mesma.

Na  montaxe  deixouse  unha  franxa  de  aproximadamente  6  m  entre  a  zona  de
exhibición e o Pazo de Raxoi así como entre a balaustrada que salva o desnivel
entre a rúa das Hortas e a propia praza do Obradoiro.
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Distribución das embarcacións

As embarcacións foron orientadas cara ao Pórtico da Gloria, con todas as proas
dirixidas a un punto de fuga localizado na figura do mestre Mateo.

Deste  xeito,  as  embarcacións  renderon
tributo  á  figura  que  erixiu  este
monumento,  obra  senlleira  da
declaración como Patrimonio Cultural da
Humanidade,  quer  dos  camiños  de
peregrinación, quer do propio casco vello
de  Santiago:  unha  alegoría  na  que  as
embarcacións  tradicionais,  construídas
por  mestres  carpinteiros  de  ribeira,
homenaxean  ao  mestre  de  canteiros
Mateo,  nunha  peregrinación  cara  ao
restaurado Pórtico da Gloria, agardando,
porén,  un marco normativo que permita
salvagardar  o  saber  facer  dos  mestres
carpinteiros de ribeira.

Tipoloxías

Dado o número limitado de unidades e tamén, por razóns loxísticas, do tamaño das
embarcacións a expoñer, a escolla das mesmas fíxose de acordo cos seguintes
criterios:

• Criterio  xeográfico,  incluíndo embarcacións  de  río,  fondo de ría  e  augas
máis abertas.
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• Criterio construtivo, incluíndo embarcacións de fondo plano, con quilla así
como embarcacións con popa en espello ou redondeada.

• Criterio de frasquíado, con bances á calime ou a tope.

• Criterio propulsión, con velas latinas e relingas, con modelos intermedios
(martelo, mística, etc)

• Criterio inclusivo: embarcacións adaptadas para persoas con diversidade
funcional

Conforme aos mesmos, as embarcacións exhibidas foron as seguintes:
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TIPOLOXÍA NOME ANO CONSTRUCCIÓN PROPIETARIO
Embarcación fluvial Barca con Pouso 1999 Fundación Xosé Soto Fión
Dorna Polbeira Sobrada 1988 ACDX Fasquía
Dorna Pescadora Moura 2005 As. Lajareu por Barlovento
Buceta Mar de Muros 2009 As. Culutural Mar de Muros
Buceta A Boureante 1995 Club Mariño A Reiboa
Bote de Carril Afojacristos 2011 As. Cultural D. Rompetimons
Bote de Noia Langaño 2014 As. Cultural Terra de Outes
Dorna de Tope Linda Molly As. Cultural Deportiva Dorna
Racú Republicano As. Cultural Deportiva Dorna
Dorna Polbeira Javiota As. Cultural Deportiva Dorna
Barca do Ulla Concello de Vedra
Carocho de Miño Anguleiro 2010 As.Mariñeiros S. Miguel Bouzas
Bote de Ribadeo Peixiño 2014 As.Mariñeiros S. Miguel Bouzas
Gamela Cabo Cruz Esperanza Liberdade 2007 As. Gamela Cabo Cruz
Gamela Curuxeira Diana 1970 As. Mar da Pedra Amigos Gamelas
Gamela Guardesa Asodiña 1997 As. Gameleiros Asodiña
Racú Rakú 1997 As. Amigos Dorna Meca
Bote Media Costrucción O Carabullo 2007 Club do Mar Ferrol
Bote pulpeiro de Ferrol Enxembre 1936 Club do Mar Ferrol
Dorna Xeiteira Jatiña 1999 As. Amigos da Dorna Portonovo
Gamela adaptada A Roncadeira As. Embarc. Tradicionais Piueiro



A montaxe comezou o sábado 29 de setembro ás 8:00 coa delimitación do espazo
e marcado o espazo a ocupar por cadansúa embarcación. Tres madeiros, dous de
1 metro para a proa e popa e outro de 2.5 m no centro, foron usados para darlle
estabilidade ás embarcacións e evitar escoras. Con este sistema, alén de darlle
uniformidade, protexeuse o pavimento do Obradoiro.

Detalle da instalación das embarcacións

Detalle do sistema de afianzamento

A primeira embarcación entrou ás 9:15, completándose a mariña esa propia mañá,
sen que houbera que salientar contratempo algún e ficando as embarcacións coas
velas inzadas. Cadansúa embarcación, alén do nome e da tipoloxía, levaba unha
pequena descrición das características e usos da mesma.
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Mariña seca: “Lenzos mariños no Obradoiro”

Inauguración

O  acto  de  inauguración  comezou  ás  19
horas,  e contou  coa  intervención  do
gaiteiro  Xaime  Estévez,  segundo  mestre
de gaita de conservatorio  da historia  de
Galicia con tan só 18 anos.

Actividades ligadas á Lenzos mariños no
Obradoiro 

A difusión deste proxecto fíxose a traveso
do  traballo  dos  voluntarios  de
CULTURMAR que durante toda a semana
atenderon  aos  visitantes  que  se
achegaron á mostra. Durante as xornadas
facilitóuselle  información  aos  asistentes
sobre  as  características  e  usos  das
embarcacións  alí  expostas  así  como entregáronse folletos  que  versan  sobre  a
importancia  da  salvagarda  do  noso  patrimonio  marítimo  e  os  seus  usos
publicados con motivo da efeméride  e financiados pola Consellería do Mar.
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Paralelamente,  en  cooperación  e  financiado  directamente  polo  Concello  de
Santiago de Compostela, fíxose unha edición especial do caderno-guía didáctica
sobre  as  embarcacións  tradicionais  de  Galicia  adaptadas  aos  colexios
participantes  ás  visitas  guiadas  á  mostra.  A  actuación  do  Concello
complementouse cun programa de visitas guiadas de escolares a cargo dunha
empresa  especializada.  Tanto  a  guía  como  as  visitas  foron  subvencionadas  a
traveso da colección “COÑECER. Santiago, cidade educadora”, no que dita guía figura
co número 9.

Porén, dada a boa acollida que tivo esta publicación, CULTURMAR realizou unha re-
edición e impresión de 2600 exemplares  do libro “Embarcacións Tradicionais de
Galicia” financiado pola Deputación Provincial de A Coruña a través da subvención
outorgada obxecto de xustificación.

Outras actuacións

Compre salientar que a vixilancia nocturna tanto da mariña como da exposición
correu directamente a cargo do Concello de Santiago de Compostela. 

Polo  día  foron  os  voluntarios  de  CULTURMAR  os  que  se  encargaron  tanto  do
inzado  e  baixada  das  velas,  en  función  da  meteoroloxía  (vento)  así  como  da
atención dos visitantes á mostra.

Asemade,  os  servizos  municipais  tamén  contribuíron  ao  mantemento  das
embarcacións, regando as mesmas, evitando deste xeito ao deterioro da madeira.
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Valoración e resultados

Alén das visitas concertadas e guiadas para os colexios da contorna, foron moitos
os  visitantes  que  se  achegaron  á  mostra.   A  procedencia  foi  variada,  dende
América  latina,  Canadá  e  Estados  Unidos  a  europeos,  en  especial,  franceses,
británicos e italianos. Tamén foi  importante a presenza de público galego e do
resto do estado. 

Gustou a diversidade e a orixinalidade e primou, por parte do persoal voluntario, a
difusión  dos  detalles  técnicos  das  embarcacións  así  como  do  movemento
asociativo que sustenta a salvagarda das mesmas.

Non houbo que salientar problemas maiores, se ben, nalgúns días, en especial o
luns 1 de outubro, a intensidade do vento fixo que non foran despregadas as velas
de tódalas embarcacións. 

O seguimento mediático foi tamén importante, tanto en prensa escrita como en
radio e televisión.

Desmontaxe

A desmontaxe da mariña tivo lugar o sábado 6 de outubro á tarde, sen salientar
problema algún.
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Exposición: Fasquías doutrora, singraduras de futuro

Datos básicos

Obxecto: Dar voz aos protagonistas que deron pé á construción e uso das 
embarcacións tradicionais galegas

Formato: Telas microperforadas (400x80 cm) colgadas sobre cabrias de 
madeira

Número: 10 telas, expostas en pares

Datas: Do 29/09 ao 06/10/18

Base conceptual

Alén da propia exhibición das embarcacións,  o proxecto para a conmemoración
dos 25 anos de CULTURMAR incluíu unha pequena exposición gráfica en telas
microperforadas de 400x80 cm.

Trátase  dunha  singular  mostra  expositiva  do  patrimonio  marítimo  baseada
fundamentalmente  en  historias  de  vida  dos  protagonistas  (testemuños  de
mariñeiros e carpinteiros de ribeira) en grandes lonas penduradas dunha estrutura
de madeira inspirada nos tradicionais secadoiros de redes da ría de Ares
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Como  se  pode  apreciar  na  fotografía,
consistían  nunha  serie  de  mastros,
colocados de forma vertical, as veces na
auga  e  outras  veces  na  beira  do  mar,
unidos por outros dous mastros, normais
aos  anteriores,  colados  de  forma
paralela.  Sobre  estes,  estendíanse  os
aparellos de pesca para secar.

A  estrutura  proposta
posúe  un  pé  metálico
cunha base de 50x50 cm
que no seu centro ten un
cilindro  con  sección  de
4cm no que vai inserto o
mastro  vertical.  A  súa
vez, mastros e longarinas
están unidos mediante o
xogo  de  dúas  argolas
metálicas unidas. 

Os  horizontais  van
afianzados  mediante  a
argola  que  leva  un
parafuso, mentres que as
longarinas deslízanse polo interior da outra argola ata a posición axeitada.

Esta exposición instalouse no lateral sur, próximo ao Pazo de Raxoi.

As bases metálicas das cabrias irían directamente sobre o plástico protector e ao
seu  redor  colocouse  un  contrapeso,  para  evitar  que,  en  caso  de  previsión
meteorolóxica adversa, puidese caer a estrutura. Compre salientar que o tipo de
tela que se pendurou pode ser recollida de forma rápida.

Esta instalación xa foi probada nunha expedición realizada por Culturmar en maio
do 2018 ao I Festival Marítimo de Pasaia, resultando atractiva e eficaz no tocante a
contedor de información.
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Paneis da exposición, coa silueta dunha
persoa a escala 

Valoración e resultados

A  exposición  complementou  á
mariña  perfectamente.  Porén,  a
intensidade  de  vento,  unida  a
dificultade  de  ancoraxe  da
estrutura  ao  chan,  máis  aló  de
poñer sacos de area (100 kg por
pé),  fixo  que  por  seguridade  a
exposición  fora  desmontada  o
luns 01/10 polo risco de que caira
sobre  o  público  visitante.  O
cambio  das  condicións
meteorolóxicas  acontecido  o
venres  propiciou  a  montaxe  de
novo da mesma. 
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Tanto o formato, onde as telas informativas compartiron espazo coas redes, e a
altura  do conxunto,  fixeron un complemento  perfecto  á  mariña.  Os  voluntarios
tamén  contribuíron  a  comprensión  da  mesma,  explicando  os  pormenores
debullados na mesma. 
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2. XORNADA SOBRE A HISTORIA E DEVIR DE CULTURMAR E DO PATRIMONIO 
MARÍTIMO E FLUVIAL DE GALICIA

Datos básicos

Obxecto: Analizar o pasado e as liñas de futuro de CULTURMAR

Formato: Dous paneis temáticos con expertos tanto na historia de 
CULTURMAR como nas liñas de desenvolvemento futuro

Lugar: Museo do Pobo Galego

Datas: 06/10/18

A xornada tivo lugar o sábado 6 de outubro no salón de actos do Museo do Pobo
Galego.

A  cada  asistente  ás  xornadas  foille  entregado  un  agasallo  conmemorativo  da
efeméride,  consistente nun caderno e  bolígrafo para poder realizar  apuntes  así
como un exemplar do último número da revista Nova Ardentía.

Nunha  primeira  achega,  tentouse  contar  coa  presenza  de  Dionísio  Pereira,
historiador e investigador vinculado á CULTURMAR dende o inicio que por motivos
de traballo leva algúns anos fora de Galicia, para que fixera unha palestra inicial.
Porén, problemas de saúde de última hora impediron a presenza de Dionísio nesta
xornada. 

Como consecuencia, a xornada ficou estruturada en dous paneis.

Panel: Ventos do pasado

Moderada polo actual presidente de CULTURMAR, Manuel García Sendón, contou
coa participación de Lino Lema, Manuel Parada, Xabier Trepat, Fernando Piñeiro e
Víctor Fernández.
Promotores do I Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia e fundadores
da Federación, ex-presidentes e persoas de especial relevancia en distintas etapas,
sintetizaron os fitos mais salientables da traxectoria do movemento dende o seu
nacemento; a destacar:

• O  traballo  altruísta  de  moita  xente  que  deu  arelas  ao  movemento
asociativo.

• A  presenza  internacional  en  eventos  como  Brest  ou  Dournenez  onde  o
patrimonio flotante galego estivo ben representado, pero incidindo nunha
maior  concienciación  sobre  a  necesidade  de  preservar  o  resto  do
patrimonio  cultural  e  natural  marítimo  fluvial,  como  os  peiraos,  barrios
mariñeiros, salgadeiras, castros, muíños, marismas...

• Consideracións para futuro poñendo en valor e difundir á sociedade a vida
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mariñeira de outrora. 
• A incorporación á federación de asociacións do interior de Galicia ao longo

destes anos, incorporándose a preservación do patrimonio fluvial. 
• O  nacemento  do  APUPO,  un  boletín  gratuíto  editado  en  papel  onde  se

recollen as novidades relacionadas coa actividade da Federación así como
dos seus colectivos membros. 

• A incorporación de Bouzas á CULTURMAR grazas a unhas xornadas sobre a
cultura marítima, comezando unha actividade importante de consolidación
e aumento de socios e implicación dos mesmo. Isto fixo posíbel que, por
exemplo, GEFCO patrocinase o transporte das embarcacións a Douarnenez.

• Mención tamén a Luís Rei, como mentor da revista Ardentía así como do
papel xogado polo Museo do Mar de Galicia dende principios do século XX.

• Tamén destácase como identidade e valor propio de CULTURMAR o traballo
en  común  e  altruísta;  porén  sinálanse  dúas  eivas:  a  falla  de  relevo
xeracional  e  definir  estratexias  que  permitan  expandir  e  difundir
CULTURMAR, moito máis aló do carácter itinerante do Encontro. 
Ao efecto tamén sinálase a necesidade de mellorar a cohesión entre os
colectivos e CULTURMAR, xa que o crecemento en número de colectivos e
asociacións fai que sexa difícil reunir a todas as persoas implicadas. Para
elo propúxose salientar os elementos positivos da experiencia destes 25
anos.

• O importante papel xogado polo Museo do Pobo Galego, alicerce en tempos
no  que  o  progresivo  abandono  das  tradicións  trouxo  un  proceso  de
aculturación con consecuencias na perda patrimonial dos elementos non
adaptábeis aos novos requisitos e retos. Porén, destacouse a dorna como
elemento sobrevivente (e estudado por Xaquín Lourenzo, Mora ou Massó),
que deu lugar a seu uso en regatas como a Volta á Illa e o Triángulo ao
Cantiño; asemade, as regatas de vela latina de Carril ou en Ribadeo. 

• O  papel  de  AIXOLA  e  a  construción  da  Nova  Marina  así  como  o  da
Confradía da Dorna, indo ao Encontro de Brest no 92. 
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Panel: Rumbos de futuro

Moderado polo vogal da xunta directiva de CULTURMAR, Pablo Carrera, contou coa
participación de Xosé Luís Sacau, promotor do proxecto Mar de Velas; Dane García,
membro da Asociación Cultural Dorna; Pablo Mariño, da empresa Bluscus Turismo
Mariñeiro; e Xerardo Triñanes, da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira.

O formato contou cunha pequena introdución do moderador para logo desenvolver
presentacións curtas sobre catro bloques temáticos:

1. Posta en valor de mariñas tradicionais.
2. Turismo alternativo baseado no patrimonio marítimo.
3. Concienciación social. 
4. Futuro da carpintaría de ribeira.

Nesta segunda palestra, relatores da directiva de Culturmar e de entidades afíns,
analizaron obxectivos e líneas de acción de cara os vindeiros anos; tales como a
navegación tradicional, a protección por parte das administracións da carpintería
de  ribeira,  novas  vías  de  promoción  de  turismo  mariñeiro,  posta  en  valor  do
patrimonio  flotante a través
dunha  rede  de  mariñas
tradicionais  nos  portos  de
Galicia  e  retos  na
conservación e investigación
do  patrimonio  marítimo  e
fluvial e as vías que permitan
a súa salvagarda.

Como rumbo de futuro o moderador enfatizou a necesidade de que o patrimonio
pase de ser un sector, isto é, con valor propio de seu pero sen apenas influencia no
resto  dos  sectores  implicados  no  territorio,  a  ser  un  vector,  cun  maior
protagonismo e implicación no desenvolvemento socioeconómico do territorio. 
Este paso require  pasar  dunha estratexia positivista,  salientando o pasado e a
necesidade  de  conservalo,  a  unha  máis  construtivista,  onde  o  patrimonio  é
entendido como unha entidade de alto valor engadido e que debe ser explotada
tanto en termos sociais como económico, a traveso da salvagarda do mesmo, o
que require se sexa visto como un actor principal no desenvolvemento territorial.
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Para elo deben darse tamén pasos decididos cara a un modelo de cogobernanza
do mesmo.

Esquema  de  planificación  territorial  dende  unha  posición  de  sector  a  unha  de  vector,  comparando  o
patrimonio cultural coa pesca e esquema dun sistema de cogobernanza patrimonial.

Ao longo das intervencións das diferentes ponencias:
1. Salientouse a forza do movemento asociativo vinculado a Culturmar que

precisa  no  futuro  unha  mellor  valorización  por  parte  da  sociedade  e  a
asunción,  por  parte  das  institucións,  da  defensa  do  mesmo.  A  súa vez
CULTURMAR precisa consolidar o patrimonio conservado ou recuperado e
profundizar  na  vocación  de  penetración  na  sociedade  e  ao  servizo  da
mesma.  Para  elo  é  imprescindíbel  facer  unha  xestión  eficiente  do
patrimonio e explorar vías para e xerar recursos tanto económicos como
humanos  (voluntariado),  como  por  ex.  o  proxecto  Mar  de  Velas.  Este
proxecto, auspiciado e financiado polos GALP’s ten como obxectivo poñer
en  valor  as  Mariñas  Tradicionais  nos  peiraos  galegos.  Para  elo   é
imprescindíbel contar cunhas instalacións dignas, que permitan crear unha
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oferta  cultural  diferenciada  baseada  na  calidade  (mínimo  impacto
ambiental,  ecoloxicamente  sustentábel  e  co  selo,  sen  integración  socio-
cultural  das comunidades marítimo-fluviais)  e  como premisa principal,  a
salvagarda do patrimonio cultural  e  a  concienciación da sociedade para
facer este efectivo. 
Como reto de futuro destacouse a necesidade de crear unha oferta estábel,
atractiva  e  ben difundida,  transversal  (i.e.  dirixida  á  xuventude,  diversos
colectivos sociais, comunidades costeiras e non costeiras, público en xeral
e  turismo),  centrada  na  rede  de  mariñas  tradicionais  que  permita
salvagardar o patrimonio marítimo-fluvial.

2. Púxose de manifesto  as  Escolas  de Navegación Tradicionais  espalladas
polos portos de Galicia. Unha formación e unha experiencia vital única, que
precisa de primeiros pasos para comprender a dimensión patrimonial das
embarcacións  onde  o  coñecemento  e  experiencia  dos  patróns  é
fundamental;  a  súa  transmisión  ao  longo  de  moitas  singraduras  que
permiten  ter  unha  referencia  do  seu  coñecemento  eco-oceanográfico,
nomeadamente,  correntes,  ventos,  especies  mariñas,  etc.  Un  patrimonio
inmaterial preciso para poder navegar nunha embarcación tradicional que
debe  ser  tamén  complementado  con  coñecementos  de  mecánica,
indispensábeis para poder manexar as embarcacións motorizadas.

3. Achegouse a experiencia empresarial, con ofertas turísticas baseadas nas
embarcacións tradicionais. Considerase que o turismo é unha oportunidade
para a salvagarda, para a difusión e posta en valor. Conta co atractivo de
poder  contar  historias  de vida  e  coñecemento en  primeira  persoa.  Pero
convén determinar ben o público obxectivo para este tipo de oferta e facer
unha boa divulgación do produto: se en destinos turísticos consolidados en
zonas tropicais o reclamo é o patrimonio natural e cultural, plasmado en
fotografías  onde dominan illas  e  embarcacións de madeira,  unha imaxe
semellante podería servir de reclamo para Galicia. 

4. Finalmente,  achegouse  unha  experiencia  como  mestre  carpinteiro  de
ribeira.  destacando á falla  de relevo xeracional  unido a  pouca demanda
para novas construcións, e enfatizando que este panorama é debido aos
anos de normativas discriminantes para a construción naval en madeira á
vez  que  se  incentivaba  a  construción  naval  noutros  materiais  (fibra
-poliéster-, aluminio ou aceiro). Todo a pesar de que, en tempos de aumento
da concienciación  medioambiental,  a  madeira  e  de  longo  o  material  de
construción máis sostíbel ao utilizares a madeira como principal materia
prima, con menor pegada ecolóxica (e.g. menor impacto ambiental) e que
permite poñer en valor  termos como a  eco-concepción ou  eco-navegación
nos  seus  produtos.  Así  pois,  de  non  haber  cambios  a  pouco  prazo
(reversión  das  normas  discriminantes  para  facer  atractivas  de  cara  aos
clientes as construcións navais en madeira), un sector que foi pioneiro no
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estado español, podería perderse de xeito irremediábel.
Avogouse  por  mediar  ante  as  administracións  co  gallo  de  facilitar  a
construción e o uso das embarcacións tradicionais, en especial, revisar as
normativas  restritivas
formuladas  unicamente
para as embarcacións de
madeira  nos  últimos
anos, posiblemente feitas
sen  os  estudos
necesarios para probar  a
necesidade e efectividade
das  mesmas  que
claramente desincentivan
a solicitude por parte dos
armadores  deste  tipo  de
embarcacións.
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3. ACTO CONMEMORATIVO DOS 25 ANOS DE CULTURMAR

Datos básicos

Obxecto: Conmemorar os 25 anos de CULTURMAR na salvagarda do patrimonio marítimo-
fluvial

Formato: • Proxección dun vídeo Culturmar, 25 anos na salvagarda
• Actuación musical de Lucas Suárez de Centi e Tomás Porteiro 

(vibráfono e guitarra)
• Intervencións: Director do Museo do Pobo Galego, Deputacións de 

Pontevedra e A Coruña, Xunta de Galicia (Cultura e Mar) e Culturmar

Lugar: Museo do Pobo Galego

Datas: 06/10/18

Finalizada a xornada tivo lugar o acto conmemorativo dos 25 anos de CULTURMAR
onde  participaron  as  autoridades  e  persoas  representantes  das  entidades  e
administracións  que  ao  longo  dos  25  anos  mantiveron  relación  constante  ou
frecuente  con  Culturmar  desenvolvendo  accións  a  prol  da  preservación  do
patrimonio marítimo, intervindo:

• Museo do Pobo Galego,  a  través do presidente do seu padroado,  Justo
Beramendi. 

• Deputación de Pontevedra,  representada polo  seu concelleiro de cultura,
Xosé Leal, agradeceuse a CULTURMAR o traballo desenvolto durante estes
25 anos así como o que veña de futuro, e reafirmando o compromiso da
Deputación para apoiar nestas novas singraduras, plasmado en actuacións
como a recuperación da Carpintaría de Ribeira da Banda do Río (Purro) en
Bueu. 

• Deputación  de  A  Coruña,  representada  pola  súa  vicepresidenta  Goretti
Sanmartín,  salientouse  a  oportunidade  que  supón  para  o  futuro  do
patrimonio marítimo a declaración de Ben de Interese Cultural Inmaterial ás
técnicas construtivas da carpintaría de ribeira,  agradecendo,  asemade,  a
paixón que CULTURMAR emana do seu traballo na salvagarda do mesmo. 

• Consellaría  de  Cultura,  representada  pola  Directora  Xeral  de  Patrimonio,
María do Carmo Martínez Ínsua, tamén se pensa que o futuro e prometedor
por mor do decreto, indicando as tarefas que a Consellería ten para o 2019
(posta en marcha do Órgano de Xestión así como dos censos e catálogos
pertinentes -portadores do coñecemento, censo de embarcacións, guía de
boas prácticas, entre outras-)
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• En nome  da Consellaría  do  Mar,  a  Directora  Xeral  de  Desenvolvemento,
Susana Rodríguez Carballo, tamén recolle o reto de mellorar as cuestións
relativas á formación de novos mestres carpinteiros de ribeira, así  como
das  cuestións  normativas  que  podan  afectar  ao  uso  e  salvagarda  das
embarcacións  -mariñas  principalmente-),  apostando  polos  proxectos
integradores como o Mar de Velas.

Pechou  a  rolda  de  intervencións  o  presidente  de  CULTURMAR,  Manuel  García
Sendón  agradecendo  a  boa  acollida  da  mostra  e  xornadas  evidenciada  polo
numeroso  público  asistente;  agradecendo  as  autoridades  intervintes  a  súa
asistencia e palabras;  ás administracións e entidades pola súa colaboración ao
longo  destes  anos  facendo  posible  a  preservación  do  patrimonio  flotante  de
Galicia e da difusión da cultura marítima entre a sociedade e o agradecemento
especial a todas as persoas, voluntariado e colectivos que forman Culturmar
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O acto contou coa participación do dúo musical composto por  Lucas Suárez de
Centi  e  Tomás  Porteiro  (vibráfono  e  guitarra  respetivamente)  así  como  a
proxección dun vídeo de 5 minutos que sintetizou a traxectoria de CULTURMAR ao
longo destes 25 anos.

Finalizado o acto, procedeuse a tomar un petisco, achegados pola entidade Galicia
Calidade, S.A.U., dependente da Consellaría de Economía, Emprego e Industria.

Valoración e resultados

O acto contou coa presenza de todos os colectivos de CULTURMAR e numerosas
interesados estimándose unha asistencia de 200 persoas; serviu, asemade, para
fortalecer  azos  entre  os  membros  das  asociacións  e  tamén  para  bosquexar
axendas de traballo en cooperacións coas distintas administracións.
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4.  NÚMERO  ESPECIAL  DA  REVISTA  NOVA  ARDENTÍA:  25  ANOS  NA
SALVAGARDA

Datos básicos

Obxecto: Número especial da revista Nova Ardentía co gallo do 25º aniversario de 
CULTURMAR

Coordinador : Emilio X. Ínsua

Principais contidos: • Presenza de Galicia no Itsas Festibala de Pasaia, representada 
por CULTURMAR

• Resultado da enquisa feita aos colectivos sobre a experiencia 
dos 25 anos na salvagarda

• 10 artigos de investigación sobre o patrimonio marítimo-fluvial
• Biblioteca: listaxe e crítica de libros publicados sobre o mar 
• Revisión obra pictórica: Urbano Lugrís

Publica CULTURMAR

Acto de Presentación: Libraría Couceiro, Santiago de Compostela,  o 3/10 ás 19:30

Ardentía  foi  unha  iniciativa  cultural
desenvolvida  por  CULTURMAR,  iniciada  en
xullo do ano 2004 baixo a coordinación de Luís
Rei.  Unha  revista  sobre  e  a  prol  da  cultura
marítima  e  fluvial  galaico-portuguesa,  inédita
ata  ao  momento.  Unha  escolla  temática
monográfica  que formaba a quilla  da mesma
sobre  a  que  se  enramaban outros  artigos  de
investigación e divulgación onde sempre había
acubillo  para  a  revisión  da  obra  pictórica  e
literaria  dos  artistas  e  poetas  que  adicaron
obra  ao  noso  patrimonio  cultural  e  natural
marítimo-fluvial. Tamén acollía un resumo das
grandes  concentracións  ás  que  CULTURMAR
asistía; como mascarón a edición do Encontro
de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Neste
primeiro número, revisouse a experiencia da participación no Festival Marítimo de
Douarnenez. A ano seguinte, viu a luz segundo número co gallo da VIIª edición do
Encontro  de  Embarcacións  de  Galicia,  que  desta  volta  recalara  en  Cambados.
Ideada para facer un número anual, porén, a partires de 2007, por mor dos avatares
económicos e loxísticos, pasou a ter carácter bienal, en coincidencia co Encontro .

No ano 2015, o noso querido Luis Rei, enfrascado nos últimos traballos que o seu
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corpo, xa comesto pola enfermidade, deixa a coordinación da revista non sen antes
fixar  o  rumbo  da  oitava  achega  da  revista.  Pouco  despois  da  XIIª  edición  do
Encontro de Embarcacións Tradicionais celebrada no Cabo da Cruz, Luís subiuse á
barca de Caronte a facer,  abofé,  singraduras co seu querido Ramón Cabanillas,
entre outros.

Logo do baleiro deixado por Luís, o reto de relanzar a revista tomouno Emilio X.
Ínsua, compañeiro de Luís en moitos e proveitosos proxectos culturais. Xunto a
Emilio, Francisco F. Rei, contribúe de forma sobranceira a manter vivo o soño de
Luís nesta nova xeira, denominada  Nova Ardentía, cuxo primeiro volume agromou
co izado das velas da XIIIeira edición do Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia celebrado en Combarro. Alén de manter o nivel  dos traballos,  ensaios e
novidades culturais, tamén tomaron como reto volver a facer unha edición anual.

Froito deste afán, unha nova achega da revista estaba pronta para sumarse á serie
de  actos  e  actividades  propostas  por  CULTURMAR  para  celebrar  o  seu  25
aniversario.

Coa  inestimábel  colaboración  da  Consellería  do  Mar,  a  revista  sintetiza  a
experiencia de termos participado no primeiro festival marítimo internacional que
se celebra no País Vasco, o Pasaiako Itsas Festibala. Tamén recolle o sentir dos
colectivos integrantes de CULTURMAR logo destes 25 anos de singraduras así
como as súas arelas para o futuro. Ivone Maglhães, habitual colaboradora, fai unha
entrega dun ensaio sobre accións para o futuro no eido do patrimonio marítimo.
Pola súa parte o historiador Dionísio Pereira recupera a historia das traballadoras
do porto pesqueiro de A Coruña,  nomeadamente,  na súa loita polos dereitos. A
continuar, Xabier Brisset, argumenta sobre as diferencias entre traíña e traiñeira.
Chema Leal mergullase na historia dos fomentadores cataláns no Salnés. Curiosa
é tamén a achega feita por Prudencio Viveiro Mogo sobre a proposta de división
departamental  de  Galicia  durante  o  reinado  de  Xosé  I  durante  a  invasión
napoleónica. Lino Pazos reconstrúe a historia de recuperación do patache Joaquín
Vieta,  mentres  que  Bernardo  Máiz,  logo  de  expurgar  arquivos,  adentranos  nas
historias do corso en Ferrolterra. Como remate, varias achegas sobre literatura e
arte.  Anxo  Angueira,  amostra  un  panexírico  sobre  Xohana  Torres;  Miro  Villar
esculca nos poemas de Antón Zapara García para facer agromar as embarcacións
que neles navegan. Na sección Letras na Almadraba, colleitanse os poemarios de
Xoán Pla Zubirir, unha obra poética en galego escrita nos anos vinte do pasado
século. A crítica de obras literarias é feita por Emilio X. Ínsua e Francisco F. Rei. A
revista, fiel a súa liña editorial, remata cunha documentada achega sobre a obra
pictórica  de  Urbano  Lugrís,  un  náufrago  da  historia,  feita  por  Rodrigo  Osorio
Guerrero.
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Este  novo  número  de  Nova  Ardentía  foi  presentado  na  libraría  Couceiro  de
Santiago  de  Compostela  o  día  3  de  outubro  e  contou  coa  participación  do
coordinador, Emilio X. Ínsua, o membro do consello de redacción, Francisco F. Rei e
mailo vicepresidente de CULTURMAR Xaquín Lores.

5. PUBLICACIÓN AS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA 

Datos básicos

Obxecto: Reedición de 2600 exemplares do libro Embarcacións Tradicionais de 
Galicia co gallo do 25º aniversario de CULTURMAR

Principais contidos: • Un patrimonio que debemos usar e conservar
• Os carpinteiros de Ribeira
• A construcción a tope e en calime
• Tipos de velas nas embarcacións tradicionais galegas
• Terminoloxía básica
• Embarcacións de mar
• Embarcacións de río

Publica CULTURMAR

Esta publicación editada no 2018, recolle ao longo das súas 33 paxinas, algunhas
das principais tipoloxías de embarcacións tradicionais galegas existentes que se
destinaban  á  pesca  ou  a  trasporte  costeiro  e  fluvial.  Tratase  de  tipoloxías
conservadas ou recuperadas e que podemos atopar nas diversas exposicións ou
concentracións,  sinaladamente  no  Encontro  de  Embarcacións  Tradicionais  de
Galicia; barcos de madeira que seguen vivos e navegando grazas, en boa medida,
ao esforzo que dende 1993 realizan as asociacións que compoñen Culturmar.

Destacando polo emprego dunha terminoloxía sinxela, comprensible á sociedade
en xeral non vinculada ao movemento, descríbense nas súas páxinas as seguintes
tipoloxías: Gamela (gamela da Guarda e de Coruxo), Buceta, Bote ( bote polbeiro de
Bueu, da Ría de Vigo, de Carril,  de Ferrol, de media construción e da ría do Eo),
Lancha  Xeiteira  ou  de  Relinga,  Galeón,  Racú,  Dorna  (dorna  polbeira,  xeiteira  e
meca), Traiñeira, Tarrafa, Trincado e o Balandro Joaquín Vieta.

A  súa  vez,  das  embarcacións  de  río  descríbense  as  características  e  usos  do
Carocho (bote anguleiro ou barco do Miño), Barca de paso ou a Barca de dornas.

Proxecto 25 Anos na Salvagarda
Memoria de actividades 31



Valoración e resultados

Achegar a poboación en xeral, e especialmente a xuventude, o coñecemento da
cultura  marítimo–fluvial  de  Galicia,  especialmente  das  súas  embarcacións
tradicionais; difundindo a necesidade de conservar o noso patrimonio flotante e
promovendo o interese entre a sociedade pola cultura mariñeira, dando deste xeito
continuidade á angueira pola salvagarda do patrimonio marítimo, razón de ser de
Culturmar desde a súa fundación en 1993.
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25 ANOS  
NA SALVAGARDA

1993–2018Agradecementos pola colaboración  
ao longo destes 25 anos 

administracións 
Xunta de Galicia, Portos de Galicia, GALP,  
Deputación de A Coruña, Deputación de Pontevedra, 
Deputación de Lugo.

concellos sedes do encontro  
de embarcacións tradicionais de galicia 
Ribeira, Vigo, O Grove, Rianxo, A Illa, Cambados,  
Ferrol, Muros, Outes, Poio, Boiro.

entidades e organizacións  
Museo do Pobo Galego, Museo Massó, Museo do Mar  
de Galicia, AGALCARI, Aixola, Fundación Centro Galego  
da Artesanía e do Deseño, Confrarías de Pescadores.

agradecemento especial a todas as persoas  
e colectivos de culturmar e ao voluntariado

29 DE SETEMBRO 
6 DE OUTUBRO DE 2018

organiza

colaboran



DO SÁBADO 29 DE SETEMBRO  
AO SÁBADO 6 DE OUTUBRO DE 2018 
PRAZA DO OBRADOIRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Lenzos mariños no Obradoiro  
Mostra de 20 embarcacións tradicionais de Galicia
Fasquías de outrora, singraduras do futuro  
Exposición conmemorativa
Inauguración: sábado 29 de setembro ás 19:00h coa 
actuación do gaiteiro Xaime Estévez Quesada
A mostra complétase coa edición do Caderno de embarcación tradicionais 
de Galicia e visitas guiadas para escolares, ambas actividades en 
colaboración co Concello de Santiago.

MÉRCORES 3 DE OUTUBRO ÁS 19:30H  
LIBRARÍA COUCEIRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Presentación do nº 10 da revista Nova Ardentía, revista 
galega de cultura marítima e fluvial, editada por Culturmar.
Interveñen Xaquín Lores (Vicepresidente de Culturmar),  
Paco Fernández Rei (membro do consello de redacción)  
e Emilio Xosé Ínsua (coordinador da revista).

SÁBADO 6 DE OUTUBRO 
MUSEO DO POBO GALEGO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Xornada sobre historia e devir de Culturmar  
e do patrimonio marítimo e fluvial de Galicia 
10:30 a 11:30h: Ventos do pasado. Palestra moderada  
por Manuel García Sendón coas intervencións de:
Lino Lema, Manuel Parada, Rosa García, Xabier Trepat, Fernando Piñeiro  
e Víctor Fernández.

11:45 a 12:45h: Rumbos de futuro. Palestra moderada  
por Pablo Carrera coas intervencións de:
Xerardo Triñanes (AGALCARI), Daniel García, Pablo Mariño  
(BLUSCUS-Turismo Mariñeiro) e José Luis Sacau.

13:00h: Acto conmemorativo 25 aniversario de Culturmar
Proxección do vídeo Culturmar, 25 anos na salvagarda 
Actuación musical: Lucas Suárez de Centi e Tomás Porteiro 
(vibráfono e guitarra) 
Intervencións: Deputacións de Pontevedra e A Coruña,  
Xunta de Galicia e Culturmar.
Peche das xornadas cuns petiscos achegados por Galicia Calidade.
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