
Dirección: Paseo Marítimo Valentín Paz Andrade, 1
Telf.: 986 247 062 - Fax 986 213 325

Apartado 2079 - 36208 VIGO

E-mail: amadbouzas@telefonica.net
Web: www.marinerosbouzas.com

Esta asociación, sin ánimo de lucro, fundouse en outubro de 1995 e ven
desenvolvendo unha serie de actividades que teñen dúas vertientes:

As dirixidas ós socios: como é a ordenación das embarcacións  fondeadas
na praia de Bouzas e a súa reubicación en pantaláns, liberando a zona da
praia e facilitando servicios ós socios.

As abertas o público: actividades gratuítas de carácter cultural, deportivo
e de lecer, relacionadas co mundo do mar e especialmente coa recuperación
e difusión da cultura mariñeira.

-Recuperación dunha vella traiñeira de madeira para adicala a actividades
de lecer e dunha gamela coruxeira que será botada nestes 2.º Encontros.

-Construcción de embarcacións noutros tempos empregadas polos mariñeiros
no seu traballo como son a dorna, a buceta e un racú.

-Visitas a museos marítimos, poboacios e lugares de relevancia mariñeira.

-Organización de regatas de faluchos e embarcacións a remos.

-Colaboración con Centros Escolares.

-Participación en encontros de embarcacións tradicionais,  galegos e
internacionais (Portugal e Francia).

-Organización de exposicións, Xornadas do Mar, concursos de pesca...

-Saidas a navegar gratuitamente nas nosas embarcacións tradicionais
todolos mércores de xuño a setembro polas tardes.

A Asociación "SAN MIGUEL DE BOUZAS” é membro activo da Federación
Galega pola cultura Marítima e Fluvial (FGCMF).
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Lancha do “Xeito” no Berbes - VigoLancha do “Xeito” no Berbes - Vigo

Un agradecemento especial a tódalas persoas que de xeito voluntario fan posible que
esta Xuntanza se leve adiante e se manteña viva a cultura mariñeira.



09:00 HORAS

Almorzo das Tripulación na Carpa-Comedor.

10:00 HORAS

Continúa a exposición "O mar, o barco e máis nos"
(aberta ata as 21 horas).

10:30 HORAS

Pasarás a cargo do grupo de gaitas.

11:00 HORAS

Entrega de Diplomas as Asociacións e Clubes participantes.

11:30 HORAS

Exhibición e navegación das embarcacións tradicionais
no entorno de Bouzas e Alcabre.
Na praia, navegación nos faluchos de xogo para público
e participantes.

14:30 HORAS

Xantar das Tripulación na Carpa-Comedor.

20:00 HORAS

Clausura dos II Encontros de Embarcacións Tradicionais.

17:30 HORAS

Botadura da Gamela coruxeira “A Marosa”.

18:00 HORAS

E x h i b i c i ó n  e  n a v e g a c i ó n  d a s
embarcacións tradicionais no entorno de
Bouzas e Alcabre.
Na praia, navegación nos faluchos de
xogo para o público e participantes.

19:00 HORAS

Pasarúas a cargo do grupo de gaitas.

22:00 HORAS

Cea das Tripulacións na Carpa-Comedor
amenizados por Actuacións Folclóricas.

23:00 HORAS

Actuación a cargo do grupo folclórico.

24:00 HORAS

Gran Queimada amenizada polo bruxo “Mariano”.

01:00 HORAS

Actuacións: maxia e ilusionismo.

02:00 HORAS

Durmida tripulacións no polideportivo de
Bouzas.

Zona Navegación Faluchos

Carpas:
- Información
- Exposición
- Cantina - Cocina - Comedor
- Actuacións
- Cafetería
- WC

SÁBADO 1 DE XULLO

DOMINGO 2 DE XULLO

09:00 HORAS

Recepción de embarcacións e entrega de
acreditacións ás tripulacións.
Amarre e mostra das embarcacións nos
pantaláns da asociación.

10:30 HORAS

Pasarúas a cargo do grupo de gaitas.

11:00 HORAS

Apertura da Exposición "O mar, o barco
e máis nos" (aberta ata as 22 horas).

12:30 HORAS

Recepción de autoridades e invitados.
Inauguración dos II Encontros e
Inaguguración da Exposición.

13:00 HORAS

Exh ib ic ión  e  navegac ión   das
embarcacións tradicionais no entorno de
Bouzas e Alcabre (a zona máis apropiada
para ver as embarcacións navegando será
a do faro, no remate do paseo marítimo
de Bouzas).

15:00 HORAS

Xantar das Tripulacións na Carpa-Comedor.

PUNTOS DE INTERES

A PARTIRES DAS 17 HORAS

Recepción de embarcacións e entrega de acreditacións ás tripulacións.

Amarre e mostra das embarcacións nos pantaláns da asociación.

VENRES 30 DE XUÑO

As actividades da Xuntanza que de seguido se detallan, desenrolaranse no novo paseo
marítimo de Bouzas, na zona onde a Asociación de Mariñeiros "SAN MIGUEL DE
BOUZAS" ten instalados os seus pantaláns.

Zona de Navegación, das Embarcacións Tradicionais

DURANTE As XORNADAs HABERÁ ANIMACIÓNS VARIADASDURANTE As XORNADAs HABERÁ ANIMACIÓNS VARIADAS

Aparcamento Remolques
de embarcacións

I M A X E S  D A  1 . ª  X U N T A N Z A  -  2 0 0 4 Amarre e Exposición das Embarcacións Tradicionais participantes

Polideportivo:
- Zona de acampada
- WC
- Duchas

Aparcamento Vehículos


