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CURSIÑO DE APROXIMACION A CONSTRUCCION 

ARTESANAL DE EMBARCACIONS DE MADEIRA E O SEU 
MANTEMENTO. 

 

 
Foto: Ruth M.Andersen: Mariñeiros arranxando un bote. Sada 1925 
  
 1.- Obxetivos do curso 
 
Achegar ao afecionado a coñecementos elementais sobre a carpintería de Ribeira e 
construcción de barcos de madeira. Para iso, o curso vaise desenrolar nunha carpintería 
en activo a dia de hoxe, onde os participantes poidan ver in sutu exemplos reais de 
construccions e reparacions.  
 
Dunha banda, preténdese facer un traballo de difusión cultural sobre a construcción 
tradicional de barcos de madeira, e por outra, achegar o afeccionado a coñecementos 
prácticos que lle podan servir para o mantemento da sua embarcación.   
 
Non se pretende en catro sesions aprender a construir barcos, pero si saber dun xeito 
somero en que se basa esa oficio artesanal, e poder coñecer ferramentas, materiais e 
xeito de empregalos para o mantemento da embarcación.  
 
Polo tanto, o final do curso, o alumno debería ser capaz de: 
 

- Distinguir e utilizar as ferramentas básicas empregadas na carpintería tradicional 



- Distinguir e coñecer as aplicacacions dos diversos tipos de madeiras empregadas 
na construcción de embarcacions. 

- Coñecer a problemática das distintas partes das embarcacions de madeira, e as 
suas medidas preventivas. 

- Saber facer pequenas pezas a medida da sua embarcación, coma un tolete, unha 
remadoira, saber ensamblar e encolar pezas rachadas, e saber tomas medidas, 
croquizar e levalo a unha peza de madeira para a sua fabricación. 

- Coñecer o proceso de reparacions importantes na obra viva e no casco que se fan 
nas carpinterías. 

- Coñecer os diversos tratamentos que son necesarios para conservar en bo estado 
as embarcacions de madeira. 

 
2.- Materiais e medios. 
 
A cada participante se lle entregará o materias básico de protección (gafas e guantes), 
así coma a documentción do curso, onde terá mais información para consultar.  
Ademais, mentras dure o curso, porase na carpintería unha pequena biblioteca con 
títulos relacionados co tema para uso e disfrute dos alumnos, para poder facer consultas 
durante o curso e mais para poder levar coma préstamo, tendo que ser devoltos para a 
clase seguinte. 
Non se entregará roupa de traballo, polo que se recomenda traer roupa axeitada. 
 
3.- Programa do curso. 
 
O programa aquí desenrolado poderá sufrir modificacions durante o curso, xa que se 
avanzará en función do grao de coñecementos e intereses dos alumnos. Ademias, non se 
pode precisar con certeza o traballo que haberá na carpintería eses dias, e pode que 
aparezan operacions de mais interese ca as programadas, polo que podería ser mais 
interesante para os alumnos asistir a outras accions que xurdan sempre que teñan mais 
interese pedagóxico ou cultural ca as descritas a continuación. 
 
 
3.1.- Primeira Xornada. Aproximación á Carpintería tradicional.  
 

- Presentación do curso 
- Reparto de documentación 
- As ferramentas básicas. Como se emprega cada unha delas e para que sirve. O 

serrón, o cepillo, a escofina,  etc.   
- Prácticas dos alumnos con cada unha delas, divididos en dous ou tres grupos. 

Empregar os coñecementos adquiridos para construir unha sinxela serra de San 
Xosé. 

 
3.2.- Segunda xornada. As embarcacions de madeira. 
 

- As embarcacions de madeira: As distintas partes. Nomenclatura. Problemas que 
se poden presentar nas embarcacions de madeira para cada parte deta e como 
evitalos. Ver exemplos reais con diversas embarcacions.   

- As madeiras. Distintos tipos de madeira. Aprender cómo distinguir os tipos e o 
estado das madeiras. Madeira verde e madeira seca. Utilizacions dos distintos 
tipos según para que partes da embarcación. Exercicios de clasificacions de 



madeiras e probas de traballo sobre cada unha delas (cepillodo, aserrado, 
escofinado). 

- Como recoñecer o estado de conservación dunha embarcación, tanto da obra 
viva coma da obra morta. Exercicios prácticos con embarcacions varadas. 

- Comenzo da reparación da obra morta sobre unha das embarcacions da 
asociación 

 
3.3.- Terceira xornada. Exemplos de fabricacions de algunhas pezas.  

 
- Fabricacions dunha parella de remos. Nocions básicas, medidas según a eslora, 

mateiras. 
- Fabricacions dos toletes e os estrobos. 
- Seguimento coa reparación da obra morta da embarcación 
 

3.4.- Cuarta xornada. Reparacions sinxelas, acabados e tratamentos. 
 

- Reparación de partes da embarcación. Reparación da amura da Balbina, 
explicada paso a paso. Qué partes hai que cambiar e por qué, cómo se toman as 
medidas, cómo se fasquía, como se comban as pezas do forro.  

- Tratamento da madeira. Productos empregados, ventaxas e inconvintes de cada 
un deles. Problemática da conservación da madeira para as embarcacions. 

 
       - Despedida e peche. Conclusións. Debate de ideas e experiencias. Aportación de 
ideas para unha posible segunda edición. 
 
 
4.- Cena do curso  
 
(opcional e pola conta do que quera asistir) nalgún dos establecementos cercanos, e con 
degustación dos productos pesqueiros de Lorbé. 


