En Culturmar
traballamos
polo común
Os nosos barcos son para
navegar, para que todas as
persoas poidan gozar deles.
Os máis de corenta colectivos
que integran Culturmar están
abertos a toda a cidadanía.

Facemos regatas,
concentracións de barcos,
exposicións, publicacións,
cursos de navegación e de
carpintería de ribeira. Ti podes
coñecer, participar e gozar
do patrimonio marítimo e
fluvial galego.

Coidamos
dos barcos
Reparamos barcos en perigo,
facemos réplicas, e cada ano
dámoslles os coidados que
merecen e necesitan. A cultura
marítima e fluvial abrangue
moitas máis cousas que os
barcos, pero estes son o núcleo

da relación das persoas co mar
e os ríos. Por iso procuramos
preservar e divulgar as técnicas
de construcción, mantemento
e navegación que lles son
propias. Sen este traballo de
salvagarda hoxe non existirían.

E cada
dous anos
reunímonos
Desde a súa primeira edición,
en 1993, o Encontro de
Embarcacións Tradicionais
de Galicia reedítase cada
dous anos. Nunha localidade
portuaria galega, diferente
en cada edición, reunímonos
para celebrar a festa da cultura
marítima e fluvial.

Son catro días de celebración
á que acoden máis de 120
barcos, galegos, doutras
partes da península Ibérica
e de varios países europeos.
Ao pé dos barcos contamos
con exposicións, obradoiros,
concertos..., aínda que o
verdadeiramente importante
é o clima de irmandade, entre
vellos e novos amigos, arredor
da cultura do mar e dos ríos
Agardamos por vós.
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XUNTOS
DEFENDEMOS
O NOSO PATRIMONIO.
EMBARCAS?

Unha cultura
en perigo
As persoas vivimos cos
tempos. Foron cambiando
os materiais, as técnicas de
pesca, o transporte... e os
barcos tradicionais de traballo
doutras épocas, que antes
existían a centos, cóntanse
agora cos dedos.

A súa desaparición ameaza
tamén a perda dos saberes e
da cultura inmaterial que os
crearon e deron sentido, así
como a das instalacións en
terra que lles eran propias:
peiraos, carpinterías de
ribeira, faros, lonxas ou
salgaduras.

Máis de vinte
tipoloxías
de barcos?

Coma os irmáns, os barcos
tradicionais galegos son
distintos pero recoñecibles
como membros dunha mesma
familia. A forma do casco, a
técnica de construción ou
a forma da vela permiten
distinguir máis de vinte tipos.

Tal singular riqueza de
embarcacións naceu da
diversidade de portos, mares
e ríos onde se construíron e
traballaron, das técnicas da
pesca e do transporte ou dos
persoais matices achegados
polos carpinteiros de cada
localidade.

Rúa Baltar, nº 26 - 1ª Planta Castrelo, 36639
Cambados, Pontevedra. Galicia
Coordenadas: 42.493608, -8.802183
+34 986 524 845 / +34 633 136 161
fgcmf@culturmar.org
www.culturmar.org

