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Pesca anuncia que Cedeira terá lonxa de
poxas nova no 2008
O proxecto está orzado en 3,6 millóns e incluirá almacéns para os exportadores
Os percebeiros expón á conselleira a aplicación dun plan conxunto para Ortegal

A conselleira de Pesca, Carmen
Gallego, estivo en Cedeira o día 9 de
febreiro a escoitar e tamén a dar prazos
para o máis importante proxecto que
manexa a confraría de pescadores desde
fai anos: un lonxa nova e o dobre de
grande que a actual. Galego garantiu ao
patrón maior, Agustín Pérez, que entre
este ano e o que vén levantarase outro
edificio de poxas, que permitirá duplicar
as transaccións comerciais que alí se
realizan. O ano pasado facturou 8,7
millóns de euros por poxar un millón de
quilos de peixes e pretende duplicar estas
cantidades.
Fontes de Pesca informaron de
que este ano empezará a primeira fase
do proxecto global, orzado en conxunto en 3,6
millóns de euros. Consistirá na construción de 19
almacéns para os exportadores de peixe.
Levantarase nunha chaira anexa á lonxa actual.
En canto se trasladen ás instalacións dos
compradores, as que usan agora e a lonxa vella
serán derrubadas para dar paso ao novo inmoble
para as poxas.
Esta segunda fase da actuación, aínda pendente
do estudo de distribución de espazos co fin de
deseñar o que serán os planos do inmoble,
empezarase a executar no 2008.

A Conselleria de Pesca no momento de ser entrevistada pola TGV

consellería para expor a proposta á confraría de
Cariño, que sempre se opuxo a unha explotación
conxunta.
Galego foise de Cedeira prometendo que
analizaría todas as peticións. O deputado socialista
Xavier Carro acompañou á conselleira, xunto co
agora é o actual alcalde de Cedeira Xosé Luis
Vergara.

A conselleira de Pesca mantivo un encontro
co cabido e cos responsables das agrupacións
de mariscadoras e de percebeiros para coñecer
as súas grandes demandas para mellorar a
situación do sector.
Pesca informou de que os percebeiros
cedeirenses puxeran sobre a mesa a elaboración
dun plan de explotación conxunto do recurso para
todo o Ortegal, algo que a consellería ve con bos
ollos, aseguraron fontes do departamento
autonómico.
O delegado de Pesca para Ortegal e Lugo,
José Ramón Val, quedou encargado pola
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Planos da futura lonxa Climatizada e Informatizada a
construir no porto de Cedeira
O Cabido da Confraría quedou enormemente agradecido da visita de Carmen Galleo, a cal
lembremos que tivo noticia do seu nomeamento como Conselleira, nesta vila na festa do percebe do ano
2005. E aproveitou a oportunidade para facela coñecedora dunha serie de problemas que respeto da
pesca preocupan e desexaría que se lles buscase unha solución.
1º.- Respecto dos barcos de outros paises da Comunidade Europea , con licencia para faenar nos nosos
mares, pedimos que traballen nas mesmas condicións que nosoutros respecto de horarios, fines de semana,
mallas, e cantidade de aparello.
2º.- Respecto das capturas de polbo, pedimos que os arrastreiros que traballán na nosa costa, e que
tamén capturan esta especie, se adapten ó mesmo cupo que temos nós según o novo Plan Experimental
de captura de polbo en vigor.
3º.- Respecto das Artes Menores :
a) Respecto da potencia dos motores: que se permita a regularización dos mesmos, adaptando á
realidade das necesidades do traballo a potencia dos motores aínda que iso supoña o aumento
da mesma.
b) Permití-la alternancia de artes menores entre elas, o cal si bén está contemplado na orde do 26
de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenan
en augas da Comunidade Autónoma , na práctica non se permite nin se realiza ningunha
revisión nin cambio ou alternancia.
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As Peticións dos Percebeiros:
Pola presente, a Directiva da Agrupación de Percebeiros da Confraría de Pescadores de Cedeira
quere agradecerlle a súa visita e aproveitá-la mesma para facela partícipe das nosas inquedanzas
respecto ó que é o noso medio de vida.
Durante anos esta Confraría participou nun Plan Conxunto de explotación do percebe da Costa
do Ortegal que , nun determinado momento, aló polo ano 2000, e como vostede sabe e conoce, non
foi posible a continuidade do mesmo, derivando este problema en conflictos non só entre pobos veciños
que dende moi antigo viñan explotando este recurso conxuntamente, senón tamén en conflictos de
interese político.
Este escrito, subscrito pola Directiva da Agrupación, Cabido e Patrón Maior, é para recordarlle a
súa promesa de solventar este conflicto e pedirlle que se comprometa en buscarlle unha solución ó
mesmo, ante os graves prexuicios sociais e económicos que nos está ocasionando, polo que lle
propoñemos que o seu Departamento traballe duramente, nos vindeiros meses, no que podería ser un
«Plan Experimental para a Zona Cantábrica» do mesmo xeito que se fixo có do polbo, para conquerir
unha explotación racional do percebe, o cal redundaría non só na calidade de vida e seguridade no
traballo de tódolos homes e mulleres que se adican á explotación deste recurso entre Cedeira e
Ribadeo ( ou cando menos volver a posibilitar o Plan conxunto entre Cedeira, Cariño, Espasante e O
Barqueiro) sinón tamén en aspectos como a concentración de ventas o cal traería implícito un
incremento de prezos, a mellora da comercialización e a consecución dunha denominación de orixen
ou cando menos producto de calidade para o percebe da nosa costa.
E con este escrito se lle pide unha resposta firme e rotunda sobor de este asunto, manifestándose
a favor ou en contra.
Dende que se constitueu, no seo da Confraría esta agrupación , vimos traballando por conquerir
dignifica-la profesión de percebeiros, para o cal , ademáis da petición principal ,xa feita a vostede, de
uní-la costa, temos tamén outras demandas que consideramos necesarias :
1.- Uní-la costa.
2.- Modificación do método de determinación da talla mínima (4 cm de lonxitude total ) polo
ancho do capítulo (2,5 cm) xa que esta medida sí está relacionada cá idade e madurez sexual
do animal.
3.-Regularización das embarcacións auxiliares das terceiras listas para este recurso.
4.- Permití-lo aumento da potencia motores por seguridade
5.- Permitir o acceso ó recurso por terra cando o mal tempo dificulta o seu acceso por mar.
6.- Posibilidade de repartirse os percebeiros en varias embarcacións.
7.- Vixiancia da costa percebeira por parte do persoal da Consellería de Pesca, en especial
nos fines de semana de veran e sobor de todo controlar ós futivos camuflados no exercicio da
pesca submarina.
Por todo isto consideramos que é moi necesario cambiá-la actual orde do 6 de marzo
do 2000 que regula a explotación do percebe como recurso específico no ámbeto da comunidade
autónoma por considerar que non se axeita á realidade e non ten en conta tódolos aspectos
que afectan a esta actividade.
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A baixura do Cantábrico renova "la Carta de Cedeira", unha
fronte contra do arrastre
O Segundo Encontro de Pesca de Baixura do Cántabrico - Noroeste que se celebrou o sábado 16
de xuño en Cedeira reuniu a representantes de catro asociacións ecoloxistas, Mario Rodríguez,
director de campañas de Greenpeace; María José Cornax, científica mariña de Océana; Raúl
García, responsable de pesca de Adena; e Robert Álvarez, de Itsas Geroa.
Tamén acudiron á vila para analizar o futuro del sector de baixura Rosa Miguélez, vicepresidenta
da comisión de Pesca do
Parlamento europeo; Antonio
García Elorriaga, director xeral
de Recursos Mariños; o seu
homólogo en Asturias, Alberto
Vizcaíno; e o subdirector de
Pesca de Cantabria, Julio
González.
Inauguración
O patrón maior de Cedeira,
Agustín Pérez, foi o encargado
de levantar o telón do
encuentro ás dez da mañá no
auditorio municipal da vila.

O sector artesal do Cantábrico pide alonxar 12 millas aos
grandes arrastreiros
Os
representantes
das
Federacións de Confrarías do
Cantábrico en Galicia renovaron
en Cedeira a carta que leva o seu
nome. Un documento que
demanda das administracións
públicas medidas de protección
dos recursos pesqueiros do
sector artesanal. Doutra parte,
suxiren que o sector do arrastre,
e sobre todo os que faenan cós
sustitutos do tren de bolos, sexan
prohibidos por ser una verdadeira
máquina depredadora.
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Na carta dirixida ao Ministerio de Agricultura e Pesca, que non enviou representante algún ao encontro
polo que foi criticado, demandase ou cumprimento do código de conduta para a pesca responsable,
estabrecido pola FAO, igual que no ano 2000, demandase tamén o compromiso adquirido na Cumbre
Mundial sobre Desenrrolo Sostible de Johannesburgo no 2002: conquerir antes do ano 2015 facer
compatibles os recursos pesqueiros co principio do rendemento máximo sostible. No Encontro cargase
contra dos que consideran principais inimigos dá baixura: «A comunidade científica internacional denunciou
reiteradamente ao arrastre de fondo como
a técnica de pesca máis daniña para os
ecosistemas e recursos mariños». As cifras
que manexa a confraría de Cedeira,
anfitrioa do evento, son elocuentes: os
arrastreiros que faenan na cornixa
Cantábrica e Galicia ocupan a mil persoas
mentres que a baixura ou artesanal
emprega a máis de cinco mil. Por iso
demándase que o arrastre sexa afastado
a máis de doce millas da costa, cousa, que
en Galicia é factible porque a plataforma
continental ten a marxe suficiente. Non é
unha oposición pura e dura a todo o
arrastre, porque o coñecido como
«tradicional», conviviu con outras artes sen
problemas.

Zonas de veda
As medidas de protección deben concretarse tamén na ampliación da talla mínima da pescada ou a
modificación das zonas de veda agora de catro meses (de outubro a xaneiro) a seis (de setembro a
marzo). Unha destas zonas vedadas temporalmente é a comprendida entre A Coruña e Cedeira.

Pídese para este tramo de costa a «prohibición total, espacial e temporal» por ser un área
de cría e alevíns.

A eurodiputada Rosa Miguélez, ex alcaldesa socialista de Ares e actualmente vicepresidenta da comisión
de Pesca no parlamento europeo, estivo na xornada de Cedeira para explicar a próxima política pesqueira
común para os sete anos vindeiros.
-Si é posible que a política pesqueira seguida ata agora desde Bruxelas fose dirixida aos buques
grandes que levaron a parte do león dos orzamentos. Ocorreu especialmente en España este
desequilibrio en favor das unidades máis potentes. Agora Bruxelas axudará ao sector artesanal. -¿En
que vai cambiar? -Pois o novo fondo europeo que
se acaba de discutir e que terá unha vixencia para
os próximos sete anos varía este criterio porque
se orientará máis á baixura, aos sectores
artesanais das pequenas poboacións. - ¿Cales
serán os fundamentos da nova política común? Terá un carácter parecido aos fondos Feder tan
coñecidos. Pártese da base de que a nova política
poida ser unha axuda importante para arraigar
pequenas poboacións do sector artesanal costeiro
o que repercutirá moi favorablemente en Galicia.
Terá, polo tanto, un carácter tamén territorial,
ademais do sectorial. Notarase pronto en
localidades como esta de Cedeira.

www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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Las conserveras, otras aliadas antipelágicas
A asociación Itsas Geroa, con sede en San
Juan de Luz e que agrupa a pescadores
artesanais do golfo de Viscaia, propuxo non
encontro de Cedeira unha campaña ante as
conserveiras para que se neguen a comprar
túnidos e xarda (cabala), capturado por barcos
peláxicos franceses. Reflexado nos seus
produtos, darialles prestixio. Lembran ou
ocorrido coa anchoa, debido á sobrepesca, a
piques de extinguirse.

Robert Alvarez, representante de Itsas Geroa

Greenpeace dí que ecoloxistas e pescadores poden ter obxetivos comúns
Mario Rodríguez Vargas, director de campañas de Greempeace, foi claro: «A loita común dos
pescadores tanto do Cantábrico como do Mediterráneo ten pleno sentido». Con Mario Rodríguez
atopabanse tamén María José Cornax, pertenecente a Océana e experta en temas de redes
ilegais, e Raúl García, de WWWF/Adena. A súa presenza foi a mellor representación dá alianza
entre os sectores artesanais de pescadores, ameazados pola sobreexplotación e a escaseza de
especies, e as organizacións naturalistas.
Mario Rodríguez recoñeceu que «podemos ter alguns desencontros» pero existen máis puntos
de unión que de separación. Ademáis, añadiu, «nosoutros podemos falar máis alto e máis claro
que os pescadores. Preguntuse como as innovacións tecnolóxicas, en lugar de axudar á natureza,
convertironse en verdadeiras armas depredadoras (máis potencia nos barcos, equipos de
navegación e localización de bancos máis precisos, redes máis grandes, faena a máis
profundidade). E aconsellou aos pescadores atrae-lo consumidor, «esa é unha tarefa lenta pero
segura». O exemplo está nas marcas de calidade estabrecidas na agricultura móntes dos
madereiros, que incorporan os
custos medioambientais. Este
mesmo criterio debe ser unha
arma para a baixura,
demostrando que poden
autorregularse.
Tanto portavoces ecoloxistas
como
dás
confrarías
denunciaron o que chaman
lobby do arrastre: cargos dá
Administración que primeiro
foron directivos de empresas
pesqueiras grandes.
Dereita: Raúl García (WWWF/ADENA); Jesús Longueira (Moderador), Mª José Cornax
(Océana) e Mario Rodríguez Vargas, director de campañas de Greempeace.
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O patrón local reivindica a reforma da lei galega e a mellora
da denominación
José Agustín Pérez Pernas, patrón maior
da Confraría de Pescadores de Cedeira, foi o
máis crítico coa situación actual. Solicitou unha
denominación de orixe do peixe máis controlada,
de maneira que o consumidor de Madrid, se «lle
din que o peixe é galego, ten que ser galego e
non irlandés desembarcado nos nosos portos».
Ao seu xuízo, «fai máis dano unha parella dous
barcos de arrastre tirando dun único aparello
nun ano que todo o Porto de Cedeira».
Agustín Pérez demandou a reforma da lei de
pesca, tanto autonómica como estatal, para
adaptala á nova situación.

Foto: Rosa Miguelez, Antonio Garcia Elorriaga e J. Agustín
Pérez, Patrón Maior Confraría de Cedeira,

cedeires. «Para vivir nós non temos que matar
ao veciño», dixo. É dicir, que deben buscarse
fórmulas que permitan compatibilizar a baixura
e o arrastre. Aínda que coincidiu en que debe
unificarse a normativa. Outro exemplo: ao cerco
non se lle permite faenar máis de catro días
Evaristo Lareo Viñas, presidente da federación semanais mentres que os seus competidores
galega, suavizou estas críticas do patrón poden traballar toda a semana.
Requiriu tamén a unificación de horarios a nivel
europeo para evitar que cando a baixura
descanse os fins de semana, por lei, ocupen os
seus caladoiros arrastreiros franceses e
portugueses cuxa normativa permítello.

Evaristo Lareo , Presidente Fed. Galega Confrarías

www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org

O Alcalde de Cedeira clausura o segundo encontro de Pesca
de Baixura.
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Cedeira fai unha homenaxe aos mariñeros coa festa de
Santo Antonio
que tradicionalmente reúne a máis dun centenar
de veciños do municipio e dás zonas limítrofes.
Vos festexos, que se levan a cabo na capela de
Santo Antonio, comezaron en torno ás doce e
media do mediodía cunha misa cantada que
estará a cargo dá coral «Eixil» do municipio. Este
acto ten como basee render unha homenaxe a
todos aqueles mariñeiros que perderona vida.
Posteriormente, tódoos asistentes congreganse
nun acto gastronómico a base de sardiñas.
A festividade de Santo Antonio de Corveiro
celebrase en Cedeira tódolos anos dende 1989,
non fin de semana anterior á festividade do
santo. Tal és a devoción dous pescadores do
municipio a Santo Antonio que en 1999 a
confraría, tras ter colaborado na restauración dá
capile, impulsou a construción dá fonte de pedra
de Santo Antonio. A obra foi creada polo escultor
Guillermo Feal.
Vos veciños de Cedeira volven a reunirse,
un ano máis, na tradicional festa de Santo
Antonio de Corveiro. A celebración mariñera
rende homenaxe aos pescadores falecidos e
congrega a un gran número de público ao redor
dunha sardiñada popular. Todo, na contorna da
capela.
A confraría de Cedeira celebra non día de hoxe
a tradicional festa de Santo Antonio de Corveiro
Fonte de Santo Antonio de Corveiro
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Cedeira, a pedir de boca
lembranza do día en que vendeu o quilo a 24.000 pesetas
(Aída eran pesetas): «E non era Noiteboa», remarca.
Xente do mar o mar de xovial, xente de Cedeira, porque
o de Camariñas é un apodo que Chucho heredou do seu
pai.
Tras saciar o sentido do gusto, toca complace-la vista.
Cedeira recoñecese coa boca aberta. Primeiro, para abrir
paso ao percebe etiqueta negra. Despois, porque se
xuntan os motivos para o asombro paisaxístico. Atoar os
beizos resulta misión imposible si un ascende á ermita
de Santo Antonio de Corveiro, un festín para a pupila
coas súas vistas de postal. O de pasear coa boca aberta
conleva un gran risco en Santo André de Teixido. Poden
entrar moscas, que abundan esta tarde. E líbreme Deus
de matar unha, porque podría se-la ánima dalgún difunto
que ven en romaría, segundo leo no folleto turístico.
Terra de dinosaurios

Leva a vida darse un chapuzón na praia da Magdalena. O
mar reluce tanto que parece que foi pintado a pincel
esta mañá. Leva a vida dar un paseo no casco histórico,
pedra que se mira ao espello nas galerías acristaladas.
Sacianse con urxencia as dúas tentacións, porque van a
ser as doce e a esa hora hai cita co rei do marisco, que
agarda alá ao fondo, no porto, baixo unha carpa con
vistas á baía. Xa ven o percebe vestido de festa, co seu
esmoquin negro enrugado, e chega puntual, no seu
perfecto punto de cocción. Ata dúas toneladas hai a
repartir nesta duodecima edición. Ao ritmo en que se
comen as pipas, con prisa e sin pausa, devoran nos
veciños e visitantes trais agardar ata 150 metros de cola
por una bandexa de 300 gramos que merece máis prezo
que os 10 euros que se cobran por ela. De segundo hai
polbo, ou si o prefiren unha empanada con forma de
beizos que, xuraría, está dicindo «cómeme».
Á vista do xentío, a organización fala de «gran éxito».
Os asistentes tragan e otorgan. E comen porque Chucho
de Camariñas e demáis percebeiros xogandose a vida
ala onde o mar ten máis fame de home. En 1959, con 13
anos, Chucho xa tiña libreta de navegación. Colleu
percebe de todalas puntas da costa cantábrica e galega.
«Tan bo e tan seguido só o hai aquí», conclue. E, as
veces, tan enorme. Carlos Sánchez arrincoulle un dedo
gordo ao mar e levao colgado do peto dereito do
pantalón. O seu chaveiro é un percebe disecado,
www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org

Na garita de Herbeira, que cae a tres kilómetros dol
máis alá (o sexa, de Santo André), podese practica-lo
puenting ocular. Abraian os acantilados máis altos da
Europa atlántica, 620 metros vertixinosos. Dende aquí
arriba un entende o que Ernest Hemingway quixo dicir
cando escribiu que Galicia é a terra na que os dinosaurios
sumerxen a súa cabeza nas augas. Estounos a ver dende
a garita de Herbeira. Alí á esquerda hai un enorme: o
monte é o corpo, e o pescozo é esa ladeira que morre no
mar, onde oculta a súa cabeza. Quizais esté a comer
percebes.
Parque xurásico, río, praia, marisco e espiritualidade.
Un repóker de atractivos ofrece Cedeira, destino a pedir
de boca.
Son as nueve da noite, hora da cea, e non queda más
remedio que selar os beizos: acabaronse os percebes.
(Rubén Ventureira-La Voz de Galicia)

Santo André de Teixido
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Cedeira rinde homenaxe un ano máisa oa percebe, co
reparto de cinco mil racións de crustáceo.
A Duodécima edición dá Festa do Percebe de Cedeira arrinca hoxe ao
mediodía na chaira do peirao cun menú cinco estrelas. A confraría dá
vila, que organiza ou evento, prevé que durante esta fin de semana -a
festa continúa mañá á mesma hora- despáchense cinco mil racións de
crustáceo e dúas mil de polbo á feira. Para acompañar estes manxares,
haberá empanadas de distintos tipos, que poderán ser regadas cun bo
viño albariño.
Para poñer ou ambiente festivo á exaltación gastronómica, haberá un
desfile de bandas de gaitas, que percorrerán a zona.
Tanto a preparación como ou repartición dás viandas levase a cabo
non interior dunha carpa, que se instalará non porto, e que estará ao
cargo de decenas de voluntarios dá vila cedeirense.
Tendo en coenta que as previsións meteorolóxicas para esta fin de
semana son inmellorables, ou depósito de Cedeira prevé que, como
noutras edicións, se chegue ao cheo absoluto do público. Ou prezo
dás racións será similar ao doutros anos, uns doce euros por prato.
Insolación de percebes
Pese á calor sufocante, Cedeira converteuse nun fervedoiro de persoas
ávidas de saborear un bo puñado de crustáceos
O sol abrasador que onte pegaba sobre a carpa instalada na chaira portuaria de Cedeira ben podería cocer os dous
mil quilos de percebes que se despacharon no primeiro
día da festa máis deliciosa da localidade. Miles de persoas
ávidas de saborear un bo puñado deste crustáceo
desafiaron ás altas temperaturas e abarrotaron xa desde
o mediodía, momento da inauguración, o recinto da festa.
Se existise un manual para actuar con acerto nunha
degustación gastronómica deste tipo recomendaría,
seguro, ir sen présas. Non é chegar e bicar o santo, hai
que esperar unha cola, que segundo o momento do día,
chega a ser considerable.
Con todo, a espera polos percebes merece a pena. Hainos
que os comen amodo, como saboreándoos. Outros apenas
descansan entre uña e uña. E algúns aproveitan e levan
unha bandejita para casa.
Turistas
A heteroxeneidade de acentos que se escoita na carpa do
peirao cedeirense evidencia que se trata dunha festa con
capacidade de atracción. Proba diso é a familia Gil,
procedente de Valencia. Juan José, o pai, que é músico,
explica que están estes días de vacacións na Coruña: «Vin a
Galicia co meu grupo para facer un intercambio cunha coral».
Uns amigos recomendáronlles que, tal día como onte,
aceirásense a degustar a creme da creme do marisco. «Xa
os tomamos antes, pero nunca en tanta cantidade, claro»,
comenta. De paso que acudiron a Cedeira, a familia aproveitou
para visitar outro dos atractivos da zona, o santuario de San
Andrés de Teixido.
Páxina
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Alén do mostrador desde onde se
despachan os percebes, a empanada, o
polbo e o albariño, traballan como
hormiguitas preto de corenta persoas.
Moitos deles novos que aproveitan esta
ocasión para sacarse uns aforros.
O sol apenas minguou a afluencia de
público durante o arranque da festa. «Hai
moita xente, a mesma que outros anos,
aínda que a hora punta son as sete da
tarde, cando se abandonan as praias»,
sinala un dos organizadores.
Para facerse unha idea do éxito do
encontro, só hai que botar man das cifras.
Ás dúas da tarde de onte xa se despacharan 500 dos 2.000 quilos preparados para esa xornada.
Hoxe está previsto repartir outros tantos.
«¡Están boísimos e non son nada cativos!», grita unha señora. Ao seu lado, un neno pequeno
peléxase cunha uña de importantes dimensións, que venga salpicándolle na cara. Nin se inmuta,
relamese ata que lle finca o dente. Bendito marisco.

A FESTA DO PERCEBE EN FOTOS

Afacendo ao rapaz o Rei do marisco
www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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Portos minimizará o impacto do Porto deportivo sobre a Ría
de Cedeira.
Jacinto Parga, Presidente de Portos de Galicia, asegurou no día de onte (10-10-2007), que trasladará
á empresa concesionaria as obxecións do Concello e da Confraría.

«Portos de Galicia non vai a facer ningunha instalación náutica en contra do sentir do pobo de Cedeira»,
con estas palabras Jacinto Parga, presidente do organismo dependente de Política Territorial, deixou
claro onte que no proxecto do porto deportivo do municipio «teranse en conta as obxeccións do Concello,
dá confraría, así como dous particulares».
O presidente de Portos afirmou, logo de manter unha
reunión na casa consistorial cos dirixentes tanto do
goberno local como do depósito, que «da necesidade
dunhas instalacións náuticas en Cedeira, non hai
dúbida», e continuou: «Agora o que imos é a reducir
ao máximo ou impacto dese porto sobre a ría».
Para Jacinto Parga, «é posible compaxinar tres
vertentes nesta ría, a pesqueira, a náutica e a relación
porto-cidade, dunha forma sostible». Incidiu en que non
son os puntos de amarre (proxectados un total de 411)
os que desencadean o impacto sobre a ría: «Pode haber
un dique de 21 atracadas que sexa moi prexudicial, e
outro de 400 cun impacto menor. A dificultade non é ou
número de amarres senón a xeometría do dique».

" O porto deportivo que quere construir Portos de Galicia situarase dentro da zona da Lama próximo ao
porto pesqueiro. Constará de 411 prazas de amarre, un edificio de servizos con cafetería de 300m2, locais
comerciais, varias naves, unha escola de vela, unha chaira de 13.610 m2 de superficie e un dique de abrigo
adxacente de 485 m de lonxitude, para a protección das embarcacións ocupando unha lámina de auga de
45.507m2.
A Confraría presentou un escrito con 21 alegacións a esta obra tanto dende o punto de vista constructivo
coma estetico, medioambiental e de protección dos nosos recursos pesqueiros. Alegacións que foron asumidas
asemesmo polo Concello.
Según o Informe de Xestión do Ente Público Portos de Galicia 2.006 un porto deportivo con 411
plazas de amarre só sería superado por Ribadeo, Sada e Sanxenxo, polo que proporcionalmente nos
pretenden construir nunha das Rías máis pequenas de Galicia un dos portos deportivos máis grandes
da nosa Comunidade "
Discusión
O presidente de Portos explicou que o organismo público
trasladará á adxudicataria dás obras, a Unión Temporal de
Empresas Comercial Internacional e Bardera Obras Civís e
Marítimas, as obxecións de ambalas entidades: «Estamos nun
momento de discusión, de poñer as cousas enriba dá mesa,
para que este proxecto non poña en risco ou atractivo que xa
de por se ten este porto».
Na reunión có responsable de Portos estiveron presentes os
tres cabezas de lista do tripartito, José Luís Vergara (PSOE),
Alfredo do Río (BNG) e Germán Tobío (Tega),o Vicepatrón
Maior 2ª, a secretaria do pósito cedeirense e dúas
representantes da Agrupación de Mariscadoras.
www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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«Tomaranse as medidas oportunas pero sen modificar de forma substancial
o proxecto»
O presidente de Portos de Galicia amosou o seu acordo con introducir modificacións de carácter
técnico no proxecto do porto deportivo de Cedeira: «Tomaranse as medidas oportunas pero sen
modificar de forma substancial a actuación».
Sinalou que, de non facerse así e no caso de ter
que elaborar un novo proxecto, «teríamos que
abordar outro tipo de tramitación, que suporía
unha perda importante de tempo e de cartos. Dixo
que buscarase á solución técnica máis axeitada».
Ainda que asegurou ser consciente de que «un
porto significa sempre unha afectación
medioambiental sobre unha zona, porque onde
batía o mar antes, agora xa non bate», apuntou:
«Tiven unha reunión hai unhas semanas coa
concesionaria, e os seus dirixentes móstranse
optimistas coa introdución deses cambios».
Pantaláns Embarcacións da 3ª Lista

Foto do futuro porto deportivo.

Durante a súa visita á vila cedeiresa, o responsable de Portos tamén anunciou outra actuación,
que se levará a cabo no puerto do concello, e que consiste na instalación duns pantaláns, «para que
os mariñeiros poidan acceder máis comodamente coas súas embarcacións». Afirmou que estos trabajos
«son os resultados dunhas reunións tidas a principios de ano».

Anteproxecto da posible ubicación dos Pantaláns.
Páxina
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A Peixeira baixa do Pericoto
A Peixeira? ¿O Pericoto? Nin me volvín tola nin estou inventar palabros. Tratase dunha fermosa historia que ocurreu
na mañá de onte (20 de novembro de 2007) en Cedeira. desprazouse unha guindastre ben cedo ao paseo marítimo
dá vila para levarse a unha dás esculturas máis representativas do concello, a dá «A Muller Mariñeira», coñecida
máis popularmente como «A Peixeira». A silueta petrificada levaba dende ou ano 1985 subida ao Pericoto. Así é
como se lle coñece a rocha que durante máis de dúas décadas sostivo á escultura. Esta base, de estruturas
sedimentarias, cuberta en parte por vexetación, empezaba a acusar a canseira dos anos recibindo os envites do
mar. Ata tal punto que nos últimos días produxeronse varios desprendementos de rochas. A Confraría de Pescadores
encabezada polo seu patrón maior, J. Agustín Pérez Pernas,
puxo en marcha un dispositivo que acabou non día de onte
a primeira hora coa retirada de «A Peixeira». Durante uns
días, a escultura de granito, obra do fenés Guillermo Feal
Otero, permanecerá na chaira do carro baradoiro. Non se
preocúpen que pronto poderán ve-la de novo. Contame
Irene, a secretaria dá confraría, que A Peixeira será
recolocada nos xardíns do paseo marítimo. Non de calquera
xeito: «Váiselle a facer unha base de pedra». ¿Que pasará
co Pericoto? Pois o pósito está en diálogo co Concello para
acometer unha mellora integral nesta rocha, que se se fixan
parece mesmo unha onda de mar petrificada. Cando esa
obra se leve a cabo, e o Pericoto, de dez metros de altura,
estea de novo con forzas para suxeitar á Peixeira, esta
volverá ao seu emprazamento orixinal, para que poida ser
vista desde calquera punto da chaira portuaria.
Como o tema da Peixeira apaixóname, desde a Confraría
cedeirense puxéronme ao tanto das orixes desta escultura,
que encerra unha importante carga emotiva para os
profesionais do mar da vila. A placa que acompaña ao
monumento reza A Cofradía de Cedeira á Muller do
Pescador non traballo e na vida compañeira. No ano 1985
o depósito mobilizouse para render unha «homenaxe ao heroísmo anónimo do papel desempeñado pola muller do
pescador cedeirense». Co cesto de peixe na cabeza, a escultura «representa ás mulleres que, pregoando a mercancía
sen descanso, transportábana tan lonxe como alcanzaban as súas forzas, camiñando polas máis intransitables
corredoiras». No meu labor investigador decateime, ademais, de que o Pericoto leva situado na ría de Cedeira
«desde que o mundo é mundo» e que o seu nome ten que ver coa palabra castelá vericueto, que significa «sitio
áspero, alto e crebado». Para rematar, non quero esquecerme de
nomear a Matilde Suárez Caruncho. Ela, peixeira onde as haxa,
que contaba con 86 anos o día que se inaugurou o monumento, foi
a encargada de descubrir a placa conmemorativa. Esta Mirilla vai
dedicada a todalas peixeiras de Cedeira. (Antía Urgorri- La Voz de
Galicia)

www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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A baixada da Peixiera en fotos
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Así Escomenza a historia
Monumento a "Muller Peixeira"
A Gran festa inagural celebrouse o día da colocación oficial da estatua, que foi o 11 de agosto de 1985.
Os libros de Actas da confraría pormenorizan varios aspectos da solemne inauguración. No día de hoxe
ese conxunto, formado pola pena e a artistica obra que o coroa, é toda
unha simboloxia do porto de Cedeira e do traballo que desenvolveron e
desenvolven as súas xentes.
O granito de parga, fino e ademais durisimo, polo predominio do cuarzo
na súa textura, foi a pedra elixida para a obra escultorica. Partindo dun
bloque de tales caracteristicas, Feal realizou unha figura de 2 m. e 10 cm
de alto. Representa unha muller vestida con sinxeleza; manga curta; breve
delantal:falda ata pouco máis debaixo do xeonllo; sereno rostro, levemente
inclinado cara ao seu lado dereito; compacta e abundante cabeleira; brazo
esquerdo estendido sinalando o mar; brazo dereito en paralelo coa linea
do corpo, aínda que despegado del, e a man suxeitando un pequeno
cesto; Vai descalza de pé e perna; flexiona levemente o xeonllo dereito;
os pés descansan en non moi grande peana.
Maior realismo vese nas partes que o vestido deixa ao descuberto. A
roupaxe permite con facilidade adiviñar a anatomía subxacente. Non hai máis pliegues que os necesarios
e eles tenden a mostrarse en planos agulosos. Predomina en toda a figura un equilibrado movemento.
A obra en conxunto, é unha homenaxe á muller-esposa e á
muller-nai, que en todo tempo, principalmente cando
aumentan as dificultades, soubo afrontar as
responsabilidades da casa. Co cesto de peixe na cabeza,
pregoando sen desmallo a mercancía, que transportaba tan
lonxe como alcanzaban as súas forzas, camiñando ás veces
polas máis intransitables corredoiras das aldeas. E no medio
de todo isto, esas admirables mulleres acharon o modo de
que o fogar xamais quedase desatendido.
Unha de tales peixeiras chamábase Matilde Suárez
Caruncho, A ela, que
contaba oitenta e seis
anos o día en que se inaguró o monumento, correspondeulle
descubrir a placa granitica incrustada no peñasco referido, e na
que se le a seguinte inscrición:

A CONFRARIA DE CEDEIRA
Á "MULLER DO PESCADOR"
NON TRABALLO E NA VIDA
COMPAÑEIRA
AGOSTO 1.985
www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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Matílde Suárez e mailo Patrón maior Francisco
Martínez

Decembro 2007

(Porto de Cedeira, 11 de agosto de 1985)

O Comandante militar da mariña, o alcalde de Cedeira e
mailo Patrón Maior

Celebrouse unha Misa de Campaña

O Patrón Maior facendo entrega dun diploma ao gañador da poesía
sobre da peixeia Anton Labraña
Páxina
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Pola Esquerda: Carmen Villarnovo Riola (Carmen do Coto), Irene Díaz
Villar (Irene de Celestina), Josefa Rey Picos (Pepita de Pilar de Picos),
Teresa Cardamas Rodríguez (Teresa da Coronela), Socorro Bello Orjales
(Socorro da goberna).

Pola Esquerda: Candida Riola Martínez (muller de Olegario), Matlide
Suárez Caruncho (A Cañota), Antonia Orjales Couto (Antonia de Couto),
Socorro Bello Orjales (Socorro da goberna), Teresa Cardamas
Rodríguez (Teresa da Coronela), Josefa Rey Picos (Pepita ), Josefa
Rodríguez Rodríguez ( A Fifina), Hermita Pernas Suárez (Hermitas da
Cañota), Basilia Iglesias Picos (Basilia da Farela )

Matílde Suárez e o Patrón Maior Francisco
Martínez

Matílde Suárez recollendo o ramo de flores que lle entrega o Patrón
Maior Francisco Martínez

www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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O Pericoto
A confraría de pescadores, ao tempo de ofrecer a súa
homenaxe á muller do pescador, desexou salvagardar a
existencia do PERICOTO, cuxa imaxe vai asociada aos
máis temperáns recordos de cada mariñeiro cedeirense.
O Pericoto é unha rocha de estruturas sedimentarias, tan
reflectida nos seus extractos, que podería comparar coa
figura dunha gran onda petrificada, se é posible tan
similitude. Hai partes tapizadas de vexetación: hai zonas
completamente descarnadas, batidas polo mar.
Na vexetación predomina o fiuncho do mar (Crithumum
Maritimum) e o caravel mariño (Armania Marítima). Os
moitos lados que as plantas non alcanzan a cubrir, exhiben
todo un mostrario petrolóxico: cuarzos, gramates,
feldespatos, talcos e arxilas: material friable case todo
el.
E a fauna, porque tamen hai fauna, dende as gaviotas
que se turnan facendo garda sobre a cabeza da
estatua, ata os peixiños que se albérgan nas pozas
durante a bixamar, en veciñanzas cos fuxidizos
cangrexos ("ardecasas"), lapas mexillóns, ou as
colonias de molusco que en Cedeira chaman Craca e
noutras partes, arneiróns (Balunus balanoides).
O mesmo o profano como o iniciado achan moito que
contemplar neste microcosmos, sinxelo só en
aparencia, que brinda leccións vivas de
zooloxía.,xeoloxia e botánica. É, certamente, un
pedestal axeitado para tan sinificativo monumento.
Cedeira xuño de 1994
Rafael Usero
Cronista Oficial dá Vila e Terra de Cedeira.
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Proxecto de Implantación dunha Reserva Mariña de Interese
Pesqueiro na Ría de Cedeira
A Confraría de Pescadores de Cedeira, co obxectivo de mellorar a situación dos recursos e ecosistemas da
ría, promoveu a elaboración dunha proposta para a creación dunha Reserva Mariña de Interese Pesqueiro (RMdIP)
en base á convocatoria da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos do DOGA do 2 de Xaneiro de 2006.
Devandita proposta foi elaborada por FISMARE S.L. seguindo un protocolo de actuación participativo no que o
deseño da reserva correspondese aos propios pescadores de modo que se involucráran o máximo posible en todas
as fases do proceso de deseño , creación e xestión.
Para iso creouse unha comisión de traballo, composta por representantes de cada unha das actividades pesqueiras
e marisqueiras que compón a flota da Confraría. Esta comisión participou na definición de todos os elementos da
RMdIP proposta: selección do espazo onde se situará a reserva mariña e o seu tamaño, localización e extensión das
posibles reservas integrais, normas de xestión e acceso, plan de vigilancia e xestión da RMdIP proposta.
A comisión de traballo estivo formada polo Patrón Maior da Confraría de Cedeira, José Agustín Pérez Pernas; a
Secretaria da confraría, Irene Estévez Souto; O responsable da Lonxa da confraría, José Novo, e un grupo de
pescadores con representación de todos os sectores implicados, co obxectivo de poder plasmar os intereses de
todo o colectivo de pescadores e mariscadores da confraría dunha forma consensuada.
Os membros da comisión son:
Sergio Francisco Ces Rioboo
Luisa García Amor
Alejandro Pérez Branco
Juan Carlos López Rodríguez
Serafín Costa García
Javier Rodríguez Cheda
Antonio Tojeiro Bellón
Ademáis participaron un técnico da empresa Fismare ( patricia verísimo), dous investigadores da Universidade de A
Coruña ( Antonio García Allut e Ramón Muiño) e invitouse como obsevador a un representante da Dirección xeral de
Recursos Mariños da Consellería de Pesca.
A futura implantación da Reserva Mariña establecerá un positivo cambio na xestión dos recursos explotados pola
confraría de Cedeira na zona. É esperado que nun curto período de tempo,se evidencien os efectos positivos sobre
os recursos, as pesquerías e a biodiversidade da reserva mariña. Devanditos efectos poden e deben ser
obxectivamente estimados para o que é básico implementar un plan de monitorización da reserva que permita obter
información obxectiva e cientificamente válida sobre os mesmos, así como realizar unha xestión adaptativa modificando
de modo continuo todos aqueles aspectos do sistema susceptibles de mellora.
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Así mesmo definíronse todos os elementos para a constitución dunha Reserva Mariña de Interese Pesqueiro:
Elección do espazo onde se implementará a reserva coa delimitación do tamaño e a localización da ou as reservas
integrais.
Elección dos tipos de ecosistemas representados nese espazo mediante o emprego do coñecemento ecolóxico
tradicional para avaliar o grao de importancia dos ecosistemas englobados dentro da futura reserva mariña.
Elaboración das normas de xestión para a boa xestión da futura reserva mariña Determinación dos conflictos:
Furtivismo, Pesca deportiva, Contaminación, Modificacións na costa ( futuro porto deportivo).... …
A proposta final comprende:
Reserva mariña de 744,2 ha de extensión que engloba toda a Ría de Cedeira desde o límite da boca da ría, definido
pola liña que une punta Chirlateira e punta Lamela e dentro da cal existirían tres zonas de reserva integral:
- Reserva Integral de Esteiro (46,9 ha), que engloba a zona arenosa media da ensenada de Esteiro.
- Reserva Integral de Vilarrube (40,3 ha), que engloba a zona mergullada da praia da Loira.
- Reserva Integral da Boca da Ría (144,3 ha), definida polas liñas imaxinarias que unen punta Chirlateira con punta
Lamela, no seu parte exterior, e pedra Langosteira coa Capela de San Antonio, pola súa banda interior.

O ALCALDE DE CEDEIRA CO CABIDO DA CONFRARIA DE CEDEIRA

O Alcalde de Cedeira Don José Luís Vergara Rey, tomou posesión o mesmo día no que se celebrou o Segundo
Encontro de Pesca de Baixura do Cantábrico-Noroeste “Carta de Cedeira”, a clausura de este evento foi o seu
primeiro acto oficial.
A partires de ese momento iniciouse unha estreita colaboración entre o Concello e a Confraría, a cal se materializou
na reunión matída o día 6 de xullo no Concello da vila.
A colaboración de émbolos dous Entes nos 4 anos que dura a legislatura estará dirixida sobro de todo a manter a
beleza e integridade da nosa ría.
www.confrariacedeira.org - confrariacedeira@confrariacedeira.org
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Proxecto Serea, turismo mariñeiro

SEREA é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo, en virtude do artigo 6 «Enfoques
Innovadores na Xestión do Cambio».
Trátase dunha «medida innovadora» no ámbito da «Xestión da reestruturación» enfocada ao sector
pesqueiro de baixura e o marisqueo.
OBXECTIVO PRINCIPAL: Impulsar a creación dun modelo de reestruturación socioeconómica e laboral no sector
pesqueiro de baixura.
FASES DO PROXECTO:
Preparación do cambio:
Inclúense aquí accións de sensibilización, diagnose, información e vivencia de experiencias.
• Observatorio estratéxico para a xestión do cambio no sector pesqueiro tradicional: perspectivas
transnacionais.
• Estudo de viabilidade cara a práctica da pesca sostible e actuacións complementarias: condicións
lexislativas, medioambientais, xeográficas, económicas, e repercusión nas principais partes
interesadas neste tipo de medidas.
• Intercambios transnacionais para a vivencia de experiencias de éxito en relación ao sector pesqueiro.
• Seminarios de sensibilización e orientación ao cambio:
A cultura do cambio.
Responsabilidade social corporativa.
Pesca sostible: reservas mariñas protexidas, comercialización.
• Pescaturismo e turismo mariñeiro.
• Servizos de asesoramento:
Recualificación profesional
Recolocación de profesionais dentro do propio sector.
• Plan de formación complementaria:
Orientación cara a diversificación da actividade.
Alfabetización dixital.
Grupos de formación actitudinal:
técnicas de negociación, toma de
decisións, resolución de
conflictos, traballo en equipo, etc.

Destinatarios/as:
Persoas
traballadoras
e
empresarias do sector da pesca.
Organizacións e confrarías de
pescadores.
Administracións relacionadas co
sector pesqueiro.

• Rede de xestión do
coñecemento.

III Seminario de Sensibilización

Reservas Mariñas
Protexidas, Pesca Sostible e
Comercialización

50 prazas
Inscrición gratuíta

18 de xullo de 2007
Salón de actos, Confraría de Cedeira

Criterios de selección:
1º Público obxectivo.

•
Actividades
de
sensibilización: mellora da imaxe
do sector

3º Entidades que teñan
participado ou vaian participar en
iniciativas similares.

Organiza:

Lugar de celebración:
Colaboran

A fase de preparación ao cambio e a
difusión desenvolverase a nivel europeo,
especialmente nas rexións participantes
no proxecto: Galicia, Bretaña, Cerdeña e
Letonia.

2 º Pe rsoa l da s en ti da de s
asociadas (1 persoa por
organización).

Salón de Actos
Confraría de Pescadores de Cedeira
Camiño de Area Longa,1
15350 Cedeira—A Coruña

O proxecto comezou en novembro de
2006 e rematará en outubro de 2008.
Páxina
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A Confraría sigue a experiencia de reservas mariñas de Baleares, Cataluña e
Bretaña.
Dentro dos seminarios realizados con motivo do Proxecto SEREA , tivo lugar en Cedeira
o día 18 de xullo , organizado polo
Centro de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de Galicia
(Ceida), o Seminario sobre Reservas
Mariñas Protexidas e Pesca sostible ,
representantes de Menorca ( Baleares),
Creus (Cataluña) e Iroise (Bretaña)
expuseron as súas experiencias no
tema.

Dentro dos intercambios transnacionais do Proxecto Serea, a Confraría participou na viaxe a Illa de
Cerdeña , en Italia, xunto con representantes das
Confrarías de Cambados e Lira, así como da
Federación Galega, Universidades de Coruña, Vigo
e Santiago e socios internacionais do proxecto no
més de setembro.
Un aula móvil instalada no barco «Tre fratrelli»,
arrastrero adaptado para o transporte de turistas,
empregado en actividades de visitas ós pescadores
da zona e á área mariña protexida. Neste se realizou
a presentación de experiencias recopiladas en Galicia
e España, Bretaña e Francia, Italia e Letonia.

Seminario sobre pescaturismo, ititurismo y turismo marinero.Este seminario contou ca presencia de
representantes de asociaciós de discapacitados físicos e
psíquicos de Cerdeña - IN SIEME – e de Galicia: COGAMI
(Confederación Gallega de Minusválidos)
O seminario comenzou cunha presentación de la
actividad de pescaturismo en Italia: historia, desarrollo
de legislación y principales características. A continuación
se habló de otras actividades complementarias: ititurismo
y restauración, experiencias de formación y asistencia
técnica para el desarrollo del pescaturismo.
Durante o traxecto o barco atopouse con varias
embarcacións de pesca, e dende a aula móvil pudimos
observar a recollida de nasas e as especies capturadas
con trasmallos. Os participantes que o desexaron puideron realizar trasbordo ós barcos de pesca.
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Do 2 ao 4 de octubro de 2007. Vigo.
A cidade de Vigo foi o escenario da Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados-Conxemar. O recinto feiral
de Cotogrande recibiu a miles de visitantes que se achegaron a Conxemar 2007 para coñecer de primeira man as
novidades do sector da transformación no que respecta a produtos, tecnoloxía, maquinaria e servizos. Conxemar
tamén brinda aos profesionais unha oportunidade inmellorable para realizar numerosos contactos e sentar as bases
de futuros intercambios comerciais.

Feira Internacional de Produtos de Mar Conxelados convertida nun referente que fai que en cada edición as cifras de
visitantes e expositores manteñan un crecemento á alza.
A Confraría de Cedeira estivo presente nesta edición.
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Lotes do Nadal

LOTES DO NADAL 2008
A Confraría de Cedeira, un ano máis, e como xa é tradicional, e seguirá sendo metres se poida, en base
as normas estatutarias e aos presupostos anuais de gastos, acordou a distribución gratuita de paquetes e participacións de loteria do nadal entre os seu
cofrade. Este reparto terá lugar, como sempre nas dependencias que a
Confraría ten na Casa do Pescador.
Teñen dereito a estes beneficios os asociados que se atopen en activo
ou en situación asimilada, que cumpran a carencia e demáis condicións
estatutárias, e os pensionistas, presentando o carné de asociado/a.

Así mesmo, é necesario figurar nas listas confeccionadas e autorizadas ao efecto, a exame nas oficinas da Confraría ata a mesma hora de peche dos mesmos.

Entrega dos tiques para a recollida dos lotes do
nadal.

Tomando uns pinchos

CONTIDO DAS CESTAS: 1 Botella Caña de Herbas «Meigas
Fóra» 50 cl, 2 botellas Tinto Valdemar Barrica,1 botella Ribeiro Viña Tenencia «Vendimia Seleccionada»,1 Albariño Valmiñor 2006,1 botella Cava Roger
de Flor (Grupo Codorníu),1 Xamón Serrano Bodega teruel,1 Caixa Xamonera
Motivos Madeira,1 Queixo Semicurado Mezcla 0.9-1.1 kg.,1 barra Chourizo
Vela Ibérico 400-450 gr.,1 barra Salchichón Vela Ibérico 400-450 gr.4 litros
Aceite Oliva Virxen Extra,1 Turrón Xixona 200 gr. Monerris Planelles Suprema (Grupo Delaviuda),1 Turrón Alicante 200 gr. Monerris Planelles Suprema
(Grupo Delaviuda),1 Turrón Chocolate 200 gr. Delaviuda Suprema,1 caixa
Figos Paso El Nogal Estuche 250 gr.,1 caixa Uvas Pasas Moscatel Quivalsa
250 gr.,1 Paquete noces 225 gr. Sekitos,1 Caixa Motivos do Nadal 12 bot.
Tomando uns vasos de viño

LOTERIA: A Confraría reparte unha participación de 1,20 euros a cada asociado en activo ou
pasivo no seguinte número:

SORTE
A TODOS

Número de loteria que xoga a Confraría
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Anuario de Mareas Ano 2008
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Peixe, percebe e Marisqueo a Pé
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