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MAR da PEDRA 

Por: 

SANTIAGO PÉREZ GONZÁLEZ-ARÍS 

 

De marzo a xullo de 2003 a asociación MAR DA PEDRA de amigos das gamelas desenrolou un curso 
ocupacional de reintegración de discapacitados por enfermidade mental. Na primeira fase do curso fíxose un 
estudio de campo sobre a situación actual da gamela coruxeira, características, estado, uso e aparellos, 
cubríndose unha ficha por praia ou porto con gamelas e unha ficha individual por embarcación. 

O estudio abarcou toda a zona da gamela coruxeira , a súa presencia na Ría de Aldán , a Ría de Vigo e 
o seu límite sur en Oia. 

Catalogáronse 150 embarcacións e calculamos que pode haber un total de 200. Hai muitas 
embarcacións en desuso ou sen adecuado mantemento. As novas xeracións deben tomar o relevo e non 
deixar morrer esta bela embarcación. 

Recebemos a doazón da LUNA , unha gamela de Nerga, e 
abordamos a súa recuperación no Canabal, nun local cedido por 
Manolo Pilo, industrial mexiloéiro. 

A recuperación da LUNA efectuouse utilizando resina epoxi, 
que ten unha total compatibilidade coa madeira (ten a súa mesma 
dilatación), para o cal é necesario retirar completamente todas as 
vellas capas de pintura; as gretas reénchense con epoxi misturado 
con serrín, o reclavado faise con tornillos de aceiro inoxidabel. O 
casco recóbrese cunha capa de epoxi reforzada cun tecido de fibra 
de vidro de 85 gr/m2 despois . O acabado mellorase cun aparello acrílico e despois dunha imprimación epoxi 
utilizase unha capa final de pintura de poliuretano na obra morta e patente na viva . 

Reparáronse as madeiras deterioradas, fíxose un 
tinteiro e caseta de pau, unhas fixacións da driza e unhas agullas 
para o timón. 

Rematamos o pau, o timón e estamos fixemos unha vela 
baseada en proporcións estimadas de cómo pensabamos que 
eran as velas da ribeira norte da ría de Vigo. A vela foi 
patrocinada pola Central de Efectos Navais de Cangas. 

Estuvemos presentes coa embarcación nos encontros 
de embarcacións tradicionais de vran e agora esta fondeada no 
porto de Cangas esperando os papeis definitivos como LUA NO 
MAR. 
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En este momento estamos a reconstruír a PALOMA, outra gamela, esta de 14 cuartas e media, 
procedente do Canabal. O traballo faise no Matadeiro da Congorza, local cedido xentilmente polo Concello, 
e o proceso será similar ao seguido coa LUNA. 

Estamos a copiar unha vela orixinal, propiedade de Ramón, o patrón da Alondriña, e confiamos que 
a embarcación mostre con ela tódalas súas mellores características mariñeiras. 
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Temos prevista unha regata de gamelas a vela 
para o día 27 de Xuño, ofrecemos a nosa colaboración 
para quen queira preparar unha gamela para participar 
en ela. 

Se queres colaborar con nos podes contactar a 
través de Internet : 

www.geoeities.com/mardapedra  

 

 

 

 

 

http://www.geoeities.com/m
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(Publicado en “Venerable Hermandad de la Stma. Virgen de los Dolores y la Soledad”.  

Cangas, abril de 2004) 

 


