
COLABORAN: 

BUEU VIVE O MAR 

I XORNADAS DA CULTURA 
MARIÑEIRA 
 
De luns 13 a domingo 19 de Xullo 

ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS   
DAS  EMBARCACIÓNS   
TRADICIONAIS  “OS GALOS” 



BUEU VIVE O MAR 

PROGRAMACIÓN 

As actividades levaranse a cabo no estaleiro de Purro e no 

Museo Massó 

Luns 13  

19 a 21h Xornadas de portas aber tas no estalei ro de Purro 
que consist irán na part i cipación dos t rabal los de 
mantem ento do bote Vila de Bueu  

21h Presentación do nº14 da revista “Os Galos”  

M artes 14  

11h Obrador io para nenos/as “A faísca da Chalaniña”  (a 
par t ir  de 8 anos)  

19 a 21h Xornadas de portas aber tas  

M ércores 15  

11h Obrador io para nenos/as “As cores da chalaniña”  (a 
par t ir  de 4 anos)  

12h Visi ta guiada no Museo Massó á exposic ión tem poral  
“Crecer  co m ar.  Os gozos e as sombras dunha vi la 
mariñei ra”   

19 a 21h Xornadas de portas aber tas  

I XORNADAS DA 
CULTURA 

MARIÑEIRA 

Organiza:  
Asociación de Amigos das 
Embarcacións Tradicionais 
“Os Galos” 

Colaboran: 
Concello de Bueu 
Museo Massó 
Culturmar 

Xoves 16 (Día do Carm e)  

18 h Navegación pola enseada de Bueu  

 

Venres 17  

12h Obradoi ro no Museo Massó “Atando Cabos.  Nós 
mariñei ros”  (a par t i r  de 8 anos e m enores 
acom pañados)  

18h Inic iación á vela tradicional.  (Os/as interesados/as 

anotaranse no estalei ro de Purro no horario das 

xornadas de por tas aber tas)  

Sábado 18  

17h Botadura do bote Vila de Bueu  

18h Navegación pola enseada de Bueu  

20h Dem ostración da largada dunha rede de pesca t ipo 
rapeta  

21h Proxección do vídeo de const rución do bote Vila 

de Bueu  

Domingo 19  

11h Navegación ata a Banda do Río  

12h Hom enaxe a Staf fan Mör l ing  

12:30h Izado de velas  

14h Rum bo á praia de Beluso  

Para m áis inform ación:  galosbueu@yahoo.es  

*En tódalas  ac t iv idad es  tomaranse as  med idas  opor tun as  de 

prevenc ión para o COVID -19  


