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01. Contexto
O Golfo do Ártabro Sur localízase dentro da zona de produción VII A Coruña-Ferrol, que vai 
dende o meridiano que pasa por Punta Langosteira ata o meridiano que pasa por Cabo Prioriño. 
Componse polos municipios de A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Bergondo, Oleiros e Sada. 
Onde podemos atopar portos pesqueiros ao longo do territorio coma o Porto de A Coruña, Sada,  
Lorbé, e Mera. 
Esta zona caracterízase pola diversidade da actividade pesqueira que foi desenvolvida ao longo 
do tempo, especializándose e agrupando frotas das diferentes artes de pesca levadas a cabo en 
Galicia. 
O contexto deste traballo enmárcase dentro da EDLP do GALP do Golfo do Ártabro Sur e nos 
traballos en rede coma unha actividade de valorización do mundo do mar. Co obxecto de divulgar 
o coñecemento sobre o sector do mar a través das principais confrarías e armadores da zona 
levouse a cabo un traballo de investigación e recollida da información sobre a evolución das 
confrarías do territorio e da frota dos portos comprendidos no Golfo do Ártabro Sur. 
O obxectivo principal deste traballo é recompilar as evidencias necesarias para caracterizar ás 
confrarías e as frotas dos portos do Golfo do Ártabro Sur, así como coñecer a súa evolución no 
tempo e os motivos polos cales tiveron lugar tales cambios.
Para recadar dita información o traballo de investigación dividiuse en dous bloques, un referido 
á caracterización frota do territorio do Golfo do Ártabro Sur, e outro á caracterización da frota 
pesqueira das 4 confrarías existentes no territorio.

01 Contexto
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En cada un deles fíxose unha exhaustiva investigación respecto ás seguintes liñas temáticas:
• Frotas dos principais portos do Golfo do Ártabro Sur.
• Os armadores máis relevantes e as frotas que ostentaban.
• Coñecemento do motivo da creación da confraría.
• Número de socios iniciais das confrarías e a evolución dos asociados co tempo.
• Número de embarcacións das confrarías e dos portos, e principais tipoloxías de embarcacións e
  de artes de pesca empregadas.
• Importancia de la pesca artesanal.
• Tipoloxía e cantidades de especies capturadas.
• Importancia das confrarías na zona e os logros máis importantes obtidos.
• Onde se vendía o peixe e o marisco, e a metodoloxía empregada.
• Forma de transporte do peixe e o marisco.

A metodoloxía empregada na recollida da información efectuouse en dúas fases: 
• in situ a través de entrevistas nas 4 confrarías existentes no territorio e outras organizacións de 
produtores; 
• ex situ por medio de búsqueda bibliográfica.  

Os resultados obtidos amosan principalmente a evolución que experimentaron tanto as frotas 
pesqueiras coma o marisqueo, e as súas capturas máis significativas dentro do período 2004-
2022. Esta información permite caracterizar o contexto pesqueiro no que se desenvolveu cada 
municipio e demostrar á influencia desta actividade no seu desenvolvemento local.  Obtendo, 
desta forma unha visión xeral e cronolóxica da importancia das frotas do Golfo do Ártabro Sur.

A Coruña
Fonte: Photostock Freepick

Golfo Ártabro Sur



Informe do Estudo da Frota do Golfo Ártabro Sur8

02 Confrarías e 
Armadores do
Golfo Ártabro Sur

Caracterización e evolución frota do territorio do Golfo do Ártabro Sur
Contexto histórico pesqueiro do Golfo do Ártabro Sur

A evolución da frota pesqueira do Golfo do 
Ártabro Sur estivo principalmente adherida 
ao porto de A Coruña. Este foi adquirindo 
importancia dende o último cuarto de século 
XIX, momento no cal tivo lugar a remisión 
do pescado fresco pola incorporación de 
conexións de transporte ferroviario cara 
o interior peninsular (Mirás, 2003). Isto, 
posicionou o porto de A Coruña, nos primeiros 
postos ranking pesqueiro nacional, en canto ó 
volume de capturas despois do Porto de Vigo. 
No primeiro tercio do século XX comeza a etapa 
industrializadora da pesca galega (Giráldez, 
1996), dando pé a expansión hacia novos 
caladoiros, coma a implantación da frota de 
arrastre e da pesca de altura (Paz Andrade, 
1958).  Neste período houbo fortes flutuacións 
na actividade pesqueira. A primeira década 
albergou unha crise como consecuencia 
da desaparición dunha das especies máis 
importante das pesquerías galegas, a sardiña 
e alargouse ata 1912. Simultaneamente, o 

acontecemento da Primeira Guerra Mundial 
afectou negativamente a actividade pesqueira 
coruñesa, ocasionando subas de costes 
empresariais e materias primas (carbón, 
combustible, redes, etc.) (Coll e Sudrià, 1987). 
Coma consecuencia do parón sufrido durante 
os primeiros anos de conflito e a paralización 
da maioría das frotas europeas, as capturas 
experimentaron un incremento substancial 
o que fixo que se recuperasen os caladoiros. 
Dita etapa de ascensión prolongouse ata 1921 
(Giráldez, 1996).
O momento máis delicado viviuse no ecuador 
da década. A crise tocou fondo en 1923, 
cando se rexistraron as cifras máis baixas de 
produción do período. A diminución afectou 
principalmente á sardiña, que desapareceu 
das costas en 1917-1924 (Romaní, 1981: 69). 
Pero as especies de arrastre tamén sufriron 
un retroceso, provocando unha das maiores 
crises do porto. As capturas recuperáronse  
circunstancialmente en 1924, aínda que ata 

A Coruña
Fonte: Photostock Freepick
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1927 o volume continuou estancado aos niveis 
de 1923. Os prezos tampouco se recuperaron. 
A finais dos anos vinte, o panorama mostraba 
mellores perspectivas, xa que en 1928 
recuperáronse os volumes de capturas, a 
un nivel superior ao de 1921. Con todo, o 
crecemento foi breve porque, coincidindo coa 
crise económica, a pesca coruñesa atravesará 
outra recesión (González Laxe, 1984: 99). Dita 
crise prosperou en protestas que demandaban 
melloras nas instalacións pesqueiras para 
poder facer fronte a demanda e satisfacer 
deste xeito as necesidades da frota, isto 
referíase a falta de ‘’utillaje’’, liñas de atraque, 
infraestruturas para a carga e descarga, entre 
outros. Mentres tanto, na Coruña da posguerra 
o peixe adoitábase descargar no Peirao da 
Palloza, a pesar de ser un peirao de atracada 
de petroleiros, mercantes, etc. (Mirás, 2003).
Os anos 1931-37 caracterizáronse por un 
marcado descenso nas capturas. A caída do 
valor económico da pesca foi especialmente 
significativa na Coruña. 
Durante o seguinte período bélico (Guerra 
Civil e Segunda Guerra Mundial) xurdiu unha 
segunda etapa para o sector pesqueiro, onde 
houbo novamente notables variacións nas 
capturas e nos prezos, coma consecuencias 
das dificultades para faenar en caladoiros 
afectados polo conflito. A Guerra Civil española 
tivo un forte impacto sobre a produción 
pesqueira, especialmente na suba dos prezos 
da pesca (Lledó, 1943: 103). A guerra permitiu 
que os bancos de pesca, estiveran menos 
explotados e puidesen recuperarse (Varela, 
1985: 136), de modo que para o porto da Coruña 
marcou o comezo dunha nova e positiva etapa. 
No 1944  comezou  unha nova fase de 
significativo crecemento nas capturas e nos 

prezos, o maior de toda a primeira metade do 
século, e se prolongou ata aproximadamente 
1947, atribuíble á desaparición das limitacións 
impostas polos países belixerantes e a 
recuperación das áreas habituais de pesca da 
frota de arrastre, favorecidas polo descanso 
dos caladoiros (Mirás, 2003). Posteriormente, 
nos anos 50 a situación tampouco mellorou 
substancialmente, pois os factores 
responsables da conxuntura non cambiaran.  
No obstante, a pesar das continuas flutuacións 
do sector pesqueiro coruñés, este conseguiu 
que desde os anos sesenta, poder dar un salto 
cualitativo importante a nivel nacional (Mirás, 
2003).
Durante a maior parte do século XX foi 
precisamente a pesca uno dos máis 
importantes indicativos da economía desta 
cidade, en cuxo porto realizaba as súas tarefas 
de desembarque de capturas a máis potente 
frota pesqueira española. Esta actividade 
permitiu un desenvolvemento portuario 
e a súa vez marcou o crecemento urbano 
da cidade. Onde poden destacar barrios 
mariñeiros coma San Roque, Labañou, el 
Ensanche, Os Mallos-Sagrada Familia, O 
Castrillón, A Gaiteira, Monelos, etc. O final do 
século XX representou o auxe socioeconómico 
da zona da A Coruña grazas a pesca.
Durante ese período o caladoiro internacional 
do Gran Sol chegou a contar con arredor 
de máis de 450 barcos. Sen embargo, foi 
a partir de 1986 coa entrada de España na 
Comunidade Económica Europea (CEE), 
onde nese momento comezaron a reducirse 
drásticamente en número de 300, recibindo 
así o nome da ‘Frota dos 300’. Dita tendencia 
a baixa que mantívose constante de cara os 
anos seguintes (Pesca Internacional,  2007).

Eran tempos nos que o porto pesqueiro 
coruñés vivía a máis profunda crise dos últimos 
30 anos, a pesar da actividade extractiva 
dos barcos de cerco, arrastreiros de litoral, 
barcos de artes menores, etc. Dito período viu 
acompañado en 2002 coa reforma da Política 
Pesqueira Común (PCC), dando pé a esixencias 
máis restritivas nas licenzas de pesca, o cal fixo 
que se fora reducindo o número da frota. 
Nos últimos corenta anos transcorridos, 
as organizacións de armadores Arpesco e 
Pescagalicia representaron o verdadeiro motor 
de arranque do sector. O fronte de Arpesco, 
na que tamén se integraban os armadores de 
buques estranxeiros, dous homes decisivos 
no sector pesqueiro coruñés foron José Freire 
Vázquez e, como substitución deste e durante 
máis de 30 anos, Jesús Etchevers Durán.
A evolución da frota pesqueira do Golfo do 
Ártabro Sur permaneceu nun declive constante, 
ata chegar hoxe en día a un número de tan só 
4 buques no Gran Sol, segundo o rexistro de 
buques pesqueiros de Pesca de galicia (data: 
02/06/22 en www.pescadegalicia.gal).
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Frotas dos principais portos
do Golfo do Ártabro Sur

Este apartado pretende dar unha visión 
xeral da composición da frota pesqueira  e o 
marisqueo do Golfo do Ártabro Sur, ofrecendo 
información sobre o número de embarcacións 
e as principais artes de pesca empregadas 
durante o período do 2004 ata a actualidade. A 
selección deste determinado rango temporal 
foi baseado na dispoñibilidade dos rexistros 
da frota pesqueira publicados en pescagalicia.
gal dentro do territorio, pois a información 
adquirida dun período previo adquiriuse a 
través de fontes bibliográficas e entrevistas 
realizadas a organizacións de produtores 
coma Arpesco e a Organización de Pesca 
Fresca do Porto de A Coruña (OPP-13).
A frota pesqueira enmarcada dentro do territorio 
do Golfo do Ártabro Sur foi evolucionando nos 
últimos 20 anos. Desta forma, tanto o número de 
buques coma as distintas artes de pesca levadas 
a cabo foron variando en función da demanda 
e a expansión de cada porto. O progreso das 
principais frotas do Golfo do Ártabro Sur, 
incluíndo tódolos tipos de pesca (isto é segundo 
o seu caladoiro): gran altura (internacionais), 
altura (comunitaria ou nacional) e artes menores 
(nacional) foi ben distinta en termos de número 
de embarcacións entre 2004-2022 (Fig.1). 
Tal e coma se reflicte no apartado anterior, 
previo a este período, tivo lugar a reforma 
da Política Pesqueira común (PCC) no ano 
2002. Momento no cal a diminución da frota 
pesqueira coruñesa comeza a acentuarse a 
causa da imposición das novas regulacións 
que aconteceron a partir de dita data e que 
afectou a tódolos tipos de pesca. Durante o ano 
2004 e 2005, a maioría dos portos amosaron 
os seguintes números de embarcacións: Porto 

de A Coruña (134), Porto de Sada (30), Porto 
de Lorbé (21) e Porto de Mera-Oleiros (11). 
Posteriormente, a partir do ano 2006 ata 2018, 
obsérvase coma continúa a tendencia á baixa 
no número de buques dun xeito significativo 
na maioría dos portos. Sen embargo, nos 
últimos anos, esta tendencia á diminución das 
embarcacións viuse lixeiramente amortecida 
nos casos do Porto de Sada e o Porto de Mera-
Oleiros ata chegar a unha pequena repunta 
e unha certa estabilidade, mentres que no 
caso do Porto de A Coruña e o Porto de Lorbé 
mantívose a penas houbo un aumento en 
número.

Figura 1. (Páxina seguinte)
Evolución da frota pesqueira dos principais portos do 
Golfo do Ártabro Sur durante o período 2004-2022.
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da pla-
taforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.
gal/). Gráficas de elaboración propia.

Litoral de A Coruña
Fonte: Photostock Freepick
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PORTO DE SADA

Número de embarcacións

Número de embarcacións Número de embarcacións



Informe do Estudo da Frota do Golfo Ártabro Sur12

Segundo se constatou nas entrevistas 
realizadas polas catro confrarías do territorio, 
o cambios na lexislación que foron entrando 
en vigor entre 1990 e o ano 2000 afectaron 
o número de embarcacións e licenzas de 
marisqueo. A decadencia do número das 
embarcacións en tódolos portos viuse 
afectado pola entrada destas regulacións e 
requirimentos para realizar as labores de pesca 
e de marisqueo deixando no esquecemento 
aquela gran magnitude de embarcacións 
coas que contaba o territorio do Golfo Ártabro 
do Sur en décadas anteriores. O que concorda 
coas fontes bibliográficas consultadas 
previamente. 
Ao longo do período 2004-2022 cada porto 
pesqueiro dedicouse os diversos tipos e artes 
de pesca existentes no territorio, deixando 
ver como evolucionou a traxectoria de 
especialización de toda a zona do Golfo do 
Ártabro Sur, a cal era promovida pola demanda 
(do caladoiro) existente no sector pesqueiro 
dese momento (Fig. 2 y 3). 
Os datos amosados representan o principal 
porto do territorio, o Porto de A Coruña. Nel 
identificáronse todas as artes de pesca que 
foron evolucionando e desprazando a outras 
segundo a demanda ao longo dos distintos 
períodos comprendidos entre 2004-2022. 
No caso da figura 2, o período comprendido 
entre 2004-2008 reflectiu a importancia 
das artes menores coma a meirande parte 
das artes de pesca realizadas, cun 80% de 
representación no territorio. O segundo 
con máis demanda fora o referido a pesca 
de arrastre, especialmente a pesquería 
comunitaria NEAFC, propia do Gran Sol. E en 
terceiro lugar, destacaba a posición da pesca 
de cerco en caladoiro nacional. Polo demais e 
en menor representación, realizábase arrastre 

de fondo no litoral (nacional) e no caladoiro internacional, ademáis de algunha arte fixa coma o 
palangre de fondo NEAFC. 

Figura 2. Porcentaxe da tipoloxía dos caladoiros máis 
representativos durante o período 2004-2008 da frota do 
Golfo do Ártabro Sur. 
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da 
plataforma Pesca de Galicia  (https://www.pescadegalicia.
gal/). Gráficas de elaboración propia.

Tipoloxía dos caladoiros máis representativos  durante o período 2004-2008 
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Por conseguinte, en anos posteriores 
obsérvase o deprazamento de posto dunhas 
a outras artes a outros a causa dos cambios 
nas demandas desde momento. Tal e coma se 
amosa na figura 3, este foi o caso da pesca de 
cerco, a cal foi collendo forza ata posicionarse 
coma o primeiro arte de pesca máis 
empregado na pesca do litoral do Golfo do 
Ártabro Sur, despois das artes menores, as cales 
mantivéronse coma a parte preponderante da 
frota pesqueira do territorio. En comparación 
a anos anteriores, destaca o cambio que tivo o 
papel da pesca de arrastre, a cal foi baixando 
en representación e foi ocupando o seu lugar a 
pesca de palangre de superficie internacional. 
Hoxe en día a proporción dos principais caladoiros 
comprende un total de 81 embarcacións en 
caladoiro nacional (artes menores, arrastre 
e cerco), 6 embarcacións de pesquería 
internacional (cerco e palangre de superficie) e 4 
embarcacións de pesquería comunitaria NEAFC 
(arrastre e palangre de fondo). Representando 
un total de 91 buques pesqueiros rexistrados nos 
portos do Golfo do Ártabro Sur.

Porto de A Coruña
Fonte: Photostock Freepick
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Tipoloxía dos caladoiros máis 
representativos  durante o período 

2009-2013

Figura 3. Porcentaxes da tipoloxía dos caladoiros máis 
representativos durante o período 2009-2021 da frota do 
Golfo do Ártabro Sur.  
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da 
plataforma Pesca de Galicia  (https://www.pescadegalicia.
gal/). Gráficas de elaboración propia.

Porto de A Coruña
Fonte: Photostock Freepick
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Tipoloxía dos caladoiros máis 
representativos  durante o período 

2014-2018

Tipoloxía dos caladoiros máis 
representativos  durante o período 

2019-2021
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Armadores máis relevantes
e frotas que ostentaban

Entre eles, cómpre salientar os principais 
armadores e frotas máis coñecidas ata a data:

Jesús Etchevers Durán
Iniciou a súa actividade profesional en 1956, 
traballando nunha casa armadora de buques 
de pesca, parte da cal pertencía á súa familia. 
Dous anos despois, formou unha sociedade 
con varios amigos, adquirindo dous buques de 
pesca, de cuxa xerencia se encargou durante 
varios anos. 
En 1966 constituíu unha nova sociedade con 
outras persoas, encargando a construción 
de dous pesqueiros, que tamén administrou 
el ata que en 1969 disolveuse a compañía, 
adquirindo á sociedade uno dos barcos 
construídos. 
A comezos dos 70, cun amigo, encargou a 
construción doutro pesqueiro con sistema 
conxelador, que foi á captura de lagostinos 
en Angola, e máis tarde no banco canario-
sahariano. 
En 1980, o buque sufriu un incendio en 
alta mar e quedou totalmente destruído. 
Outro barco faenaba no Gran Sol, aínda que 
acabou vendéndoo en 1981. Un ano máis 
tarde, os armadores coruñeses propuxéronlle 
volver ocuparse da Asociación Provincial de 
Armadores de Buques de Pesca (Arpesco), co 
cargo de vicepresidente executivo, pasando 
posteriormente a desempeñar a presidencia. 
Tamén é presidente e conselleiro delegado 
da Sociedade de Armadores Coruñeses 
Asociados, formando parte, en representación 

da asociación, do consello de navegación 
da Autoridade Portuaria. Foi presidente da 
Confederación Española de Asociacións 
Pesqueiras (Ceape), da Federación Española 
de Armadores de Buques de Pesca, da 
Cooperativa do Mar de Armadores de Buques 
de Pesca da Coruña; vicepresidente da Xunta 
de Obras do Porto da Coruña; vogal da  Anacef 
e do Consello Xeral do Instituto Social da 
Mariña.
Foi o primeiro representante do sector 
pesqueiro español que asistiu en Bruxelas a 

unha reunión do consello económico e social 
para tratar a integración de España na CEE. 
Jesús Etchevers estivo á fronte de Arpesco 
durante máis de tres décadas. Un Armador 
con vocación, que sempre se caracterizou pola 
defensa da frota pesqueira e o seu dereito 
para faenar nos caladoiros históricos.

Jesús Etchevers Durán, armador e asociado de organizacións de armadores
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Motivo de creación da confraría

Os comezos das primeiras confrarías de 
pescadores da zona de A Coruña comezou 
durante os séculos XIII e XVI, foi unha época 
marcada polo ‘’Gremio de Mareantes e 
Pescadores’’. 
O Gremio de Mareantes dirixía ou ben 
participaba en diferentes agrupacións de 
carácter relixioso. A Confraría da Santa Cruz 
e Apóstolo San Andrés e a Confraría da Virxe 
de Pastoriza centraron o interese da xente 
do mar. Todas as vilas do litoral tiñan os seus 
barrios mariñeiros: uns dos máis importantes 
eran La Pescadería coruñesa ou San Andrés. 
Xa nos finais do século XX, na década dos 
70 xurdiron as primeiras confrarías sindicais 
da cidade como motivo da regulación 
estatal das confrarías de pescadores previa 
a Constitución de 1978. As confrarías de 
pescadores en canto asociacións que baixo 
a protección e advocación dun determinado 
santo agrupaban a todos os que se dedicaban 
á actividade extractiva  pesqueira se  
desgaxaron do tronco común das confrarías 
relixioso-benéficas e adquiriron uns caracteres 
peculiares, propiciados polas esixencias da 
vida mariñeira, que as distinguiron do resto 
dos gremios e organizacións existentes na súa 
época.

Confraría
de A Coruña03

Arquivo oficial da Real Academia Galega de 
actas do Gremio de Mareantes de A Coruña 

con data 1850-1892
Fonte: Confraría de pescadores de A Coruña.

Número de socios iniciais e evolución

O número de socios na década dos 90 constou 
con máis de 2000 persoas adicadas a pesca 
artesanal e ao marisqueo, con un total de 
ata 300 buques que desempañaban artes 
menores e o resto ao marisqueo dentro da ría, 
tanto a pé coma dende embarcación. 
Nos seguintes anos reducíronse as distintas 
artes de pesca empregadas e polo tanto o 
número de asociados a causa de cambios na 
lexislación e as regulacións, dando problemas 
sobre todo no caso do marisqueo. O que 
reduciu o seu número en 2002 a unha cifra 
de tan só 400 mariscadores (englobando 
marisqueo a pé e a flote), notablemente máis 
baixa que a de comezos da confraría. 

Artes de pesca empregadas

Na actualidade, o número de membros 
rexistrados oficialmente ascende a un total de 
130, cun total de 95 buques distribuídos nas 
seguintes modalidades: 
•Buques cerqueiros: 2 buques 
•Buques de artes menores: 72 buques 
•Embarcacións de marisqueo:  21 buques 
(percebe e moluscos bivalvos)
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Nos últimos 20 anos, estas foron artes de 
pesca empregadas dende os seus comezos 
na confraría:

Artes menores
Artes de enmalle e nasas para polbo:
Son artes de enmalle aquelas que utilizan 
panos de rede e están armadas de tal xeito que 
capturan as especies mariñas ao quedaren 
estas embolsadas ou atrapadas nas mallas 
das redes rectangulares que as constitúen. 
Poden estar formadas por un ou tres panos 
de rede e, segundo as especies ás que vaia 
dirixida, calarse no fondo ou quedar á deriva. 
Nelas atopamos diversos tipos coma o rasco, a 
volanta, artes menores fixas (vetas, volantillas, 
miños, trasmallos, volantíns e as raeiras) e 
artes menores de deriva (o xeito).
Nos anos 90, contaba con un rango de entre 
200 e 300 embarcacións principalmente 
dirixidas a artes menores fixas, especialmente 
vetas, trasmallos e miños, ademais do emprego 
de nasas para polbo. De cara o ano 2000 os 
cambios na lexislación e as regulacións esixidas 
aos armadores por parte da seguridade social 
propiciou o descenso de asociados e polo 
tanto do número de embarcacións. No ano 
2004 apréciase un total de 100 embarcacións 
e o seu continuo descenso ata a actualidade 
(Fig. 4).

Artes de cerco 
Enténdese por arte de cerco aquela arte 
activa, onde os cardumes das especies son 
capturados polo movemento do aparello 
que as embolsa, constituídas por unha rede 
rectangular sustentada por frotadores e 
mantida verticalmente por pesos, cuxos 
extremos terminan en puños, que circunda 

cardumes e se cerra pola súa parte inferior por medio dun cabo que se chama xareta.
A representación da pesca de cerco na historia da Confraría non foi moi representativa pois sempre 
contaron con un par de embarcacións que realizaban estas labores.
Na actualidade a confraría conta coas mesmas dúas embarcacións dedicadas a pesca de cerco de 
caladoiro nacional. 

Artes menores da Confraría de A Coruña 2004-2022

Figura 4. Evolución do número de embarcacións de artes 
menores da Confraría de A Coruña ao longo do período 
2004-2022
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da 
plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.
gal/). Gráficas de elaboración propia.
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Embarcacións de artes menores amarradas na Avenida 
da Mariña de A Coruña, ano 1990.

Fonte: Confraría de pescadores de A Coruña.
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Marisqueo
O papel do marisqueo a pé durante a década de 
1990 foi moi representativa, pois nesa época a 
Confraría de A Coruña contaba con arredor de 
1500 mariscadores que realizaban as labores 
de marisqueo principalmente na Ría do Burgo 
(Fig. 5). Para a realización destas labores de 
marisqueo a pé empregábanse útiles coma 
sachos, angazos, fouces, ganchelos, rañica 
ou gancha a pé, forquita, coitelos e rasquetas 
(Fig. 6). 
A evolución das licenzas de marisqueo 
a pé comezaron a diminuír dende o ano 
2000 estrepitosamente a consecuencia das 
limitacións ocasionadas no sector por mor de 
novas regulación, tal e coma se mencionou en 
apartados anteriores (Fig. 7).

Marisqueo dende embarcación
O mesmo tempo, en 1990, o peso do marisqueo 
dende embarcación na Ría do Burgo era moi 
representativa xa que contaba cunha gran 
frota en número . 

Figura 5. 
Mariscadores a pé e dende embarcación no interior da Ría do Burgo (A Coruña).
Fonte: Confraría de pescadores de A Coruña.

Figura 6. 
Útiles de marisqueo a pé e dende embarcación. 
Fonte: Confraría de pescadores de A Coruña.
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Figura 7. 
Evolución de licenzas de marisqueo a pé da Confraría de A Coruña durante o período (2001-2022). 
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.

Marisqueo a pé da Confraría de A Coruña 2001-2022

Paseo de A Coruña
Fonte: Photostock Freepick
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Figura 8. 
Mariscadores dende embarcación no interior da Ría do Burgo  (A Coruña).
Fonte: Confraría de pescadores de A Coruña.

Tipoloxía especies capturadas e 
cantidades

No que respecta a tipoloxía das especies 
máis comercializadas pola Confraría de A 
Coruña ao longo da súa historia, os moluscos 
bivalvos foron os recursos máis produtivos 
cuxa procedencia viña da gran actividade 
marisqueira que se cocentraba no territorio. 
Entre eles, destacan a ameixa babosa e a fina, 
ademáis dos berberechos (Fig. 9). 
O auxe das capturadas levadas a cabo pola 
confraría chegou nos anos 2005 e 2006 cun 
máximo histórico de máis de 140.000 kg 
de especies capturadas (Fig. 10) nas que se 
atopaban a ameixa babosa, a ameixa fina, 
o berberecho e o reló segundo o rexistro 
de vendas nas lonxas por especie do portal 
pescadegalicia.gal.
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Figura 9. 
Tipoloxía das especies capturadas pola Confraría de A Coruña e a súa representación en quilogramos durante o período 2001-
2022. Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/).
Gráficas de elaboración propia.

Especies máis representativas da Confraría de A Coruña  2001-2022
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Figura 10. 
Evolución da cantidade de especies capturadas pola Confraría de A Coruña e a súa representación en quilogramos durante 
o período 1997-2022.
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/).
Gráficas de elaboración propia.

Evolución histórica da cantidade de especies capturadas
da Confraría de A Coruña 1997-2022

Lugar onde se vendía o peixe e 
metodoloxía

Antigamente a venda do peixe realizábase 
no templo coruñés do peixe, o mercado de A 
Guarda, pola donación de Eusebio da Guarda 
no século XIX (Fig. 11 e 12). Un legado de 189.000 
pesetas que serviron para crear un inmoble 
cheo de cristaleiras, ferro e mármore branco 
ao estilo das prazas de abastos de Madrid e 
Barcelona, e onde se empezou a vender peixe 
e marisco o 10 de abril de 1910. Momento no 
cal inaugurábase na praza de Lugo o mercado 
tradicional de abastos de Eusebio da Garda.
O pavillón central tiña 52 postos, que se 
destinaban exclusivamente á venda de peixe 
fresco, mentres que os pavillóns laterais 
dispoñían de 45 postos cada un, onde se 
venderían legumes, pan, ovos, galiñas ou 
carnes de porco e vacún. Nas marquesiñas 
distribuíronse outros 28 postos máis para 
verduras, flores, froitas e outros artigos. 
A pesar da beleza arquitectónica do edificio, o 
mercado da Garda foise quedando pequeno 
para o barrio ao que daba servizo, optando 
pola súa demolición por partes. A nave central 
foi a primeira en ser substituída por outra 
máis funcional, pero non demasiado estética, 
que comezou a funcionar a finais de 1958. 
Máis tarde edificaríanse os corpos norte e sur 
que substituirían na década dos sesenta, ao 
edificio que acaba de derruírse.
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Figura 11.
Fotografía do Mercado da Guarda en A Coruña, ano 1910. 
Fonte: https://www.coruna.gal/

Figura 12.
Antigo mercado da praza de Lugo, en A Coruña. 
Fonte: https://www.elespanol.com/
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Outro lugar emblemático de venda de peixe 
e marisco en A Coruña foi o Mercado de 
San Agustín (Fig.13). Converteuse en todo 
un símbolo da modernidade da Coruña nos 
anos trinta. É un dos edificios máis audaces, 
emblemáticos e coherentes co seu destino da 
primeira metade do século  XX.

Figura 13. 
Mercado de San Agustín (1976).
Fonte: http://baresymaslugares.blogspot.com/2019/09.
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Figura 14 (catro imaxes).
Barrio coruñés da “Pescadería”, lugar onde estaban 
o Cantón da Sardiña, a Praza da Verdura, a Praza 
dos Allos, a dos Ovos, a calle do Mercado, a Praza do 
Mercado e o Campo da Leña.
Fonte: http://baresymaslugares.blogspot.com/2019/09.

Na cidade durante moitos anos as “Prazas” 
eran o lugar onde se vendían os produtos que 
chegaban á Coruña, procedentes de ultramar 
nos grandes barcos, que facían escala no 
porto Coruñés (Fig. 14 e 15). Os produtos de 
primeira necesidade eran traídos dos pobos 
e parroquias veciñas. Algúns destes espazos 
onde se vendían, dan nome ás rúas Coruñesas.
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Figura 15 (catro imaxes).
Barrio coruñés da 
“Pescadería”, lugar onde 
estaban o Cantón da 
Sardiña, a Praza da Verdura, 
a Praza dos Allos, a dos 
Ovos, a calle do Mercado, 
a Praza do Mercado e o 
Campo da Leña.
Fonte: http://
baresymaslugares.blogspot.
com/2019/09.



Un fito importante a principios dos anos 
oitenta foi a inauguración do Peirao do 
Centenario, que respondía á necesidade de 
dotar á urbe de infraestruturas preparadas 
para recibir grandes buques. Outras sucesivas 
construcións tamén perseguiron adaptar o 
porto coruñés ás esixencias que xurdían, como 
unha lonxa de 1.200  m2, a Dársena de Oza ou o 
Peirao de Transatlánticos no paseo da Mariña. 
O máis destacado deste período foi a 
construción da Lonxa da Coruña, no ano 
2004, o que marcaría un antes e un despois 
na actividade pesqueira, da que dependen 
10.000 familias na cidade. Este edificio, con 
modernas dotacións, unido á pioneira fórmula 
de  autoxestión exercida polo propio sector, 
conseguiron situar á cidade no liderado 
español en capturas de pesca fresca (Fig. 16).

Figura 16.
Evolución do porto de A Coruña (arriba, aérea de 1957 e 
debaixo na actualidade). 
Fonte: https://www.elespanol.com
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Forma actual de transporte de peixe e 
marisco

Na actualidade a Confraría de A Coruña 
dedícase maioritariamente o marisqueo de 
moluscos bivalvos, a recolección de recursos 
específicos coma algas, ourizo e percebe e 
artes menores de enmalle ou anzol coma o 
palangrillo ademáis do emprego de nasas de 
polbo e de centola.
Todos os produtos a comercializar 
transpórtanse directamente ata a Lonxa 
de A Coruña, onde ten lugar a súa venda e 
distribución polo país (Fig. 17).

Armadores máis relevantes e frotas que 
ostentaban

Dentro da historia da Confraría de A Coruña, 
destacan armadores coma Francisco Miguens 
dos anos 40-50. Cuxas embarcacións 
dedicábanse principalmente as artes menores 
e especialmente a captura de polbo a través 
de nasas. Despois cedeu a súa posición os 
seus fillos José María, Gonzalo e Ramón, que 
continuaron coas mesmas artes de pescas 
que as que iniciou o seu proxenitor.
Outro armador destacable na historia da 
confraría foi Manuel Buján nos anos 90, 
cuxa embarcación ‘Bujan Vila’ dedicábase 
o palangre de fondo dentro de caladoiro 
nacional (Fig. 18).
Tamén destacaron  armadores da frota 
de cerco, coma Manolo Domínguez coa 
embarcación recibiu o nome de ‘Novo 
Cazador’, cerqueiro que hoxe en día funciona 
(Fig. 19).

Figura 17.
Lonxa de A Coruña na actualidade.
Fonte: https://industriaspesqueras.com/noticia-65240-seccion-Puertos.

Por outra banda, cómpre salientar o papel do 
armado Carlos Núñez no marisqueo a frote 
coa súa embarcación ‘Colimbo’ (Fig. 20) ao 
cal de dedicou nos últimos dez anos, mais 
posteriormente tivo que parar a súa actividade 
polo deterioro da ría. Posteriormente dedicou 
a súa actividade pesqueira as artes menores.

Luis Miguel Mariñas coa súa embarcación 
‘Catavento’ dedicouse o percebe dende 
embarcación dende o ano 2000 (Fig. 21), ano 
a partir do cal xurdiron as licenzas para dicha 
modalidade de arte de pesca, tanto a pé coma 
a flote.



Figura 18.
Embarcación de palangre de fondo chamado ‘Bujan Vila’  da que foi armador 
Manuel Buján no ano 1990. 
Fonte: Registro General de la Flota Pesquera: https://servicio.pesca.mapama.es

Figura 19.
Embarcación de cerco chamado ‘Novo Cazador’ da que foi armador Manolo 
Domínguez no ano 2000. 
Fonte: Registro General de la Flota Pesquera: https://servicio.pesca.mapama.es

Figura 20.
Embarcación de marisqueo a flote e artes menores chamado ‘Colimbo’ da que 
foi armador Carlos Núñez no ano 2005.
Fonte: Registro General de la Flota Pesquera: https://servicio.pesca.mapama.es

Figura 21.
Embarcación de percebe dende chamado ‘Catavento’ da que foi armador Luis 
Miguel Mariñas no ano 2000. 
Fonte: Registro General de la Flota Pesquera: https://servicio.pesca.mapama.es
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Importancia da pesca artesanal

Dende a Confraría sempre consideraron a 
pesca artesanal coma unha parte vital no 
desenvolvemento socioeconómico da cidade 
de A Coruña, tal e coma esta documentado 
na historia. Sen embargo, destacan as 
dificultades atopadas co progreso dos anos na 
contorna litoral onde sempre se faenou. Isto 
refírese a presión antropoxénica que foi dando 
lugar o deterioro e contaminación das rías, 
propiciando deste xeito a perda dos principais 
bancos marisqueiros da cidade coma é o caso 
da Ría do Burgo, o que foi o epicentro do 
marisqueo da Confraría de A Coruña.

Importancia e logros

O logro máis importante da Confraría de 
Pescadores da Coruña e tendo en conta que 
o porto de A Coruña é un porto de interés 
especial, motivo fundamental polo que non 
poden acceder á xestión da lonxa, que é a fonte 
fundamental dos ingresos que sustentan ás 
Confrarías de Pescadores é o feito de poder ter 
chegado o día de hoxe.
A base sobre a que está sustentada esta 
entidade dende hai máis de trinta anos é a 
do marisqueo na ría do Burgo e o deterioro 
ambiental da ría neste tempo debido 
fundamentalmente a vertidos urbáns e 
industriais, fixo que a perda de asociados/as 
fose continua e que as cantidades de marisco 
extraída fosen cada vez menores polo que os 
ingresos que manteñen a esta entidade sexan 
cada vez menores.
O futuro desta Confraría pasa polo dragado 
medioambiental da ría do Burgo (proxecto 
que xa está en execución) e así poder continuar 
cos plans de xestión de recursos específicos, 

recursos que nos últimos anos están a ser os 
que máis beneficios están proporcionando 
á frota de artes menores xa que agás o 
Polbo o resto dos recursos está mermando 
continuamente.
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Confraría
de Lorbé04

Motivo de creación da confraría

A Confraría de Lorbé (Fig. 22) constituíuse o 
redor dos anos 70, co obxecto de unificar a frota 
existente nesa época nunha zona determinada 
e fortalecer a figura administrativa relacionada 
co traballo do mar na localidade, evitándolle 
así os socios o seu desprazamento ao Porto de 
A Coruña con fins administrativos.

Número de socios iniciais e evolución

O número de socios co que se fundou a 
confraría constou de 120 persoas, con un 
total de 19 buques adicados á pesca de 
artes menores maioritariamente. Co tempo 
foron reducíndose lixeiramente as distintas 
artes de pesca empregadas, chegando a 16 
embarcacións no ano 1989 (Fig. 23).

Artes de pesca empregadas

Na actualidade, o número de socios rexistrados 
oficialmente ascende a 24, cun total de 13 
buques distribuídos con arreglo ás siguientes 
modalidades: 
• Buques de artes menores: de enmalle, de 
anzol e nasas para polbo e centola.

Figura 22.
Confraría de Lorbé na actualidade.

Figura 23.
As 16 embarcacións de artes menores coas que contaba a 
Confraría de Lorbé no ano 1989.
Fonte: Confraría de pescadores de Lorbé.
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Artes menores
Artes de enmalle e nasas para polbo
Tal e coma se indica no apartado anterior 
cerca do anos 90, a confraría contaba con 
16 embarcacións principalmente dirixidas 
a artes menores fixas, especialmente vetas, 
trasmallos e miños, ademais do emprego 
de nasas para polbo e centola e pesca de 
calamar con liña (Fig. 24). As embarcacións 
deste tipo comezaron a abundar o redor do 
2004, momento no que a confraría contaba 
cun total de 21 embarcacións (Fig. 1 na páxina 
11). Sen embargo, foi a partir do ano 2000 
cando xurdiron os cambios na lexislación e as 
regulacións e isto afectou a tódalas confrarías 
en xeral, especialmente as máis pequenas 
coma é o caso de Lorbé. Isto propiciou o 
descenso de asociados e polo tanto do 
número de embarcacións, vulnerabilizando a 
actividade do sector nesa zona. 

Tipoloxía especies capturadas e 
cantidades

As principais especies capturadas na historia 
da Confraría de Lorbé sempre foron a robaliza, 
o lenguado, o choco, a raia e a centola. Ao 
tratarse dunha confraría pequena a súa 
representación nas vendas da Lonxa de A 
Coruña sempre foi ínfima. 
Paralelamente, no Porto de Lorbé existiron 
outras actividades relacionadas coa 
acuicultura, coma no caso de bateas de 
mexillón e granxas de salmón, mais non 
estiveron nunca vinculadas a actividade da 
confraría.

Lugar onde se vendía o peixe e 
metodoloxía

Antigamente, os mariñeiros que faenaban 
dende o Porto de Lorbé transportaban 
directamente a pesca do día ata o Porto 
de A Coruña, lugar onde tanto a praceiras 
coma mercados compraban os produtos e os 
distribuían principalmente pola cidade, tal e 
coma se plasma na Figura 14 e 15 de páxinas 
anteriores. Adicionalmente, coa chegada do 
ferrocarril a cidade coruñesa parte do peixe 
tamén se transportaba polas distintas partes 
do territorio español.

Forma actual de transporte de peixe e 
marisco

Actualmente, a forma de transporte do peixe 
e do marisco capturado pola confraría é 
transportado por medio de transportistas 
cara a Lonxa de A Coruña para realizar a súa 
venda e distribución polas distintas partes do 
territorio.

Armadores máis relevantes e frotas que 
ostentaban

Segundo a información recadaba nos arquivos 
da confraría destaca na súa historia o papel 
do armador José Díaz López ‘’Biola’’, cuxas 
embarcacións dedicábanse maioritariamente 
o enmalle por medio de vetas, miños e 
trasmallos (Fig. 25).

Figura 24.
Embarcación de pesca artesanal da Confraría de Lorbé, 
1900-1960. 
Fonte: Confraría de pescadores de Lorbé.

Figura 25.
José Díaz López ‘’Biola’’, armador emblemático na 
historia da Confraría de Lorbé (A Coruña). 
Fonte: Confraría de pescadores de Lorbé.
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Figura 26.
Xornadas gastronómicas da Centola na Confraría de Lorbé na actualidade. 
Fonte: Confraría de pescadores de Lorbé.

Importancia da pesca artesanal

Dende a Confraría consideran que a pesca 
artesanal sempre foi un punto vantaxoso 
para unha localidade pequena coma Lorbé, 
grazas a iso valorizouse o peixe e marisco da 
zona ao longo da súa historia. Sen embargo, 
do mesmo xeito que nas demáis confrarías 
destacan as dificultades atopadas no deterioro 
e contaminación das rías, propiciando deste 
xeito a perda dos recursos pesqueiros, así 
coma as trabas administrativas que se foron 
amedrentando co tempo e a falta de relevo 
xeracional na localidade.

Importancia e logros

Pese a todo, a Confraría de Lorbé traballou 
para conseguir obxectivos de recoñecemento 
para a súa localidade e os seus produtos 
pesqueiros e marisqueiros. De tal forma que 
a partir do ano 2014, comezaron a organizar 
xornadas gatronómicas na honra da Centola 
capturada na zona (Fig. 26).
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Confraría
de Mera05

Motivo de creación da Motivo creación da 
confraría

A Confraría de Mera constituíuse o redor 
do ano 1978. Naquela época o principal co 
obxecto de facilitar as xestións administrativas 
para os armadores da zona evitándolles así o 
seu desprazamento ao Porto de A Coruña e 
fortalecer a figura administrativa relacionada 
co traballo do mar na localidade.

Nº socios iniciais e evolución

O número de socios co que se fundou a 
confraría oscilaba entre as 100 e 200 persoas 
no ano 1989, cun total de ata 26 buques 
adicados á pesca de artes menores.  Co tempo 
foron reducíndose lixeiramente as distintas 
artes de pesca empregadas, chegando as 11 
embarcacións no ano 2004.

Artes de pesca empregadas

Na actualidade, o número de socios 
rexistrados oficialmente asciende a 25, con un 
total de 7 buques distribuidos con arreglo a las 
siguientes modalidades: 
• Buques de artes menores: de enmalle e nasas 

para polbo e centola.

Artes menores
Artes de enmalle e nasas para polbo
Tal e coma se indica no apartado anterior 
cerca do anos 90, a confraría contaba con 26 
embarcacións principalmente dirixidas a artes 
menores fixas, especialmente vetas, trasmallos 
e miños, ademais do emprego de nasas para 
polbo e centola. (Fig. 27). As embarcacións 
deste tipo comezaron a abundar o redor do 
2005, momento no que a confraría contaba 
cun total de 12 embarcacións (Fig. 1 na páxina 
11). Sen embargo, foi a partir do ano 2000 
cando xurdiron os cambios na lexislación e as 
regulacións e isto afectou a tódalas confrarías 
en xeral, especialmente as máis pequenas 
coma é o caso de Mera. Isto propiciou o 
descenso de asociados e polo tanto do 
número de embarcacións, vulnerabilizando a 
actividade do sector nesa zona. 

Tipoloxía especies capturadas e 
cantidades

As principais especies capturadas na historia 
da Confraría de Mera sempre foron o 
linguado, o rape xuliana e a langosta.  Hoxe 
en día, as capturas máis comúns segundo 

a temporalidade son a centola e o choco no 
caso do inverno, durante o verano atopamos 
capturas de linguado, pescadilla, salmonete 
ou faneca e despois ao longo do ano realízanse 
capturas de polbo. A confraría tamén conta 
cunha embarcación que dedícase ao bonito 
ao longo do Cantábrico NW.
Ao tratarse dunha confraría pequena a súa 
representación nas vendas da Lonxa de A 
Coruña sempre foi ínfima. 
Paralelamente, a Confraría de Mera rexistrou 
outras actividades relacionadas co marisqueo, 
coma no caso de marisqueo a pé. Sen 
embargo nunca foi moi representativo pois só 
rexistráronse apenas un par de permisos nos 
anos 2012-2016, tal e coma figura nos rexistro 
do Instituto Galego de Estatística (IGE).

Lugar onde se vendía o peixe e 
metodoloxía

Antigamente, os mariñeiros que faenaban 
dende o Porto de Mera transportaban 
directamente a pesca do día ata o Porto 
de A Coruña, lugar onde tanto a praceiras 
coma mercados compraban os produtos e os 
distribuían principalmente pola cidade, tal e 
coma se plasma na Figura 14 e 15 en páxinas 
anteriores. Adicionalmente, coa chegada do 
ferrocarril a cidade coruñesa parte do peixe 
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Figura 27.
Embarcacións de pesca artesanal de artes menores 
(Enrriba: ‘Deseado Tercero’; abaixo: ‘O Corpiño’) no 
Porto de Mera-Oleiros (A Coruña).  
Fonte: Registro General de la Flota Pesquera: https://
servicio.pesca.mapama.es

tamén se transportaba polas distintas partes 
do territorio español.
Forma actual de transporte de peixe e 
marisco

Actualmente, a forma de transporte do peixe 
e do marisco capturado pola confraría é 
transportado por medio de transportistas 
cara a Lonxa de A Coruña para realizar a súa 
venda e distribución polas distintas partes do 
territorio.

Armadores máis relevantes e frotas que 
ostentaban

Destacaron armadores tales coma Manolo 
Guerra, coa súa embarcación “Villa Campa” 
que se adicou a artes de cerco e de enmalle. 
Outros exemplos son Jose María Fernández 
e Guillermo Neira, ambos adicados a artes de 
enmalle.

Importancia da pesca artesanal

Dende a Confraría consideran que a pesca 
artesanal sempre foi un punto vantaxoso para 
unha localidade pequena coma Mera. Sen 
embargo, do mesmo xeito que nas demais 

confrarías destacan as dificultades atopadas 
no deterioro e contaminación das rías, 
propiciando deste xeito a perda dos recursos 
pesqueiros, así coma as trabas administrativas 
que se foron amedrentando co tempo e a falta 
de relevo xeracional na localidade.

Importancia e logros

Pese a todo, a Confraría de Mera traballou 
para conseguir obxectivos de recoñecemento 
para a súa organización. De tal forma, o logro 
máis importante acontecido na historia da 
confraría foi a compra dos terrenos onde 
realizouse a construción da Casa do Mar sen 
ningunha subvención pública.
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Confraría
de Sada06

Motivo creación da confraría

A primeira asociación mariñeira da vila foi 
constituída en Sada o 14 de febreiro de 1909, 
contaba con 154 socios e facíanse chamar a 
‘Vigilantes de la ría’. De cara o 1920 creáronse 
os ‘’Gremio de armadores’’ na costa ártabra. 
A mediados dos anos 20, xorde o ‘’Pósito 
Marítimo Terrestre’’ unha organización 
constituída por armadores e mariñeiros que 
pretendía mellorar as capacidades de xestión 
do sector pesqueiro así coma fixar coma 
obxectivo a reivindicación por adquirir as 
infraestruturas necesarias e demandadas polo 
porto de Sada nesa época. O conflito da Guerra 
Civil acontecido durante 1936 ralentizou as 
obras do porto de Sada. A partir desa época 
tan só o Pósito conseguira sobrevivir, e foi no 
ano 1947 cando se transformou en Confraría 
de Pescadores. 
A Confraría de pescadores de Sada constituíuse 
de xeito oficial o redor do ano 1954. Naquela 
época o Porto de Sada era o principal porto 
cerqueiro do territorio do Golfo do Ártabro 
Sur. A constitución da confraría xorde coma 
resultado de tal fenómeno.

Nº socios iniciais e evolución

O número de socios co que se fundou a 
confraría era de máis de 100 persoas no 
na década dos 90, con máis de 20 buques 
dedicados á pesca de cerco.  Co tempo o 
número cerqueiros diminuíu a metade, 
chegando as 12 embarcacións no ano 2004. 

Artes de pesca empregadas

Na actualidade, o número de socios rexistrados 
oficialmente ascende a 45, con un total de 14 
buques distribuídos con arreglo a las seguintes 
modalidades: 
• Buques cerqueiros: 7 buques 
• Buques de artes menores: 7 buques
Nos últimos 20 anos, estas foron artes de 
pesca empregadas dende os seus comezos 
na confraría:

Artes de cerco
A representación da pesca de cerco foi moi 
representativa na historia do Porto de Sada, 
e no territorio do Golfo do Ártabro Sur. Dende 
a metade do século XIX o cerco con xareta 
foi unha auténtica revolución na pesca de 

baixura da zona de Sada, isto referíase a unha 
rede industrial de algodón cun cable (xareta) 
acolado, o que permitía embolsar o cardume 
e evitar que o peixe escapara por abaixo.
De feito este arte de pesca chegou a 
representar a meirande parte da porcentaxe 
de embarcacións dedicadas a este arte de 
pesca, tal e coma se representou na figura 1 
da páxina 11.
Nos anos 90, comezou a decadencia do Porto 
de Sada, o número de embarcacións de cerco 
de cara o 2004 cae en picado (Fig. 29). Ata 
que preto do 2010 comeza a incrementarse 
o número de embarcacións deste tipo, 
observando pequenas flutuacións nas 
seguintes décadas. Sen embargo, é a partir 
do 2016 cando volve ter lugar outra caída 
repentina no número de embarcacións da 
que non se recuperou, xa que na actualidade 
a Confraría conta con tan só 6-7 buques 
destinados a pesca de cerco de caladoiro 
nacional.

Artes menores
Artes de enmalle e nasas para polbo
A Confraría de Sada non contaba cunha 
frota moi grande de artes menores, pois 
a representatividade do seu porto era 



Informe do Estudo da Frota do  Golfo Ártabro Sur 39

Figura 29.
Evolución do número de embarcacións de artes de cerco da Confraría de Sada ao longo do período 2008-2022. 
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.

Figura 28.
Embarcacións con aparellos en Sada, ano 1940. 
Fonte: https://memoriadesada.com/.

Pesca de cerco da confraría de Sada  2008-2022

maioritariamente a pesca de cerco.  As 
embarcacións estaban principalmente 
dirixidas a artes menores (Fig. 28), de enmalle 
de tipo fixas, especialmente vetas, trasmallos e 
miños; de aparellos coma a liña e do emprego 
de nasas para nécora, camarón e polbo.
Sen embargo, no caso do porto de Sada, o 
número deste tipo de embarcacións foi en 
aumento a consecuencia das limitacións que 
foi tendo o sector do cerco co paso dos anos 
(Fig. 30 nas seguintes páxinas).
De cara o ano 2000 os cambios na lexislación 
e as regulacións esixidas aos armadores 
por parte da seguridade social propiciou o 
descenso de asociados e polo tanto do número 
de embarcacións. No ano 2004 apréciase un 
total de 100 embarcacións no Porto de Sada 
e o seu continuo descenso ata a actualidade 
(Fig. 1 na páxina 11).

Marisqueo
No que respecta o papel do marisqueo en 
Sada, a modalidade de marisqueo a pé tivo 
unha representación pequena en termos de 
número de permisos e cantidade de capturas. 
O seu desenvolvemento viuse limitado, por 
mor de diferentes sucesos acontecidos no 
litoral do Golfo do Ártabro Sur. 
Entre 1990 e comezos do ano 2000, aconteceron 
un par de desastres ecolóxicos a causa de dous 
petroleiros ‘’Mar Egeo’’ e o ‘’Prestige’’. Toda 
a costa coruñesa e por tanto, Sada, víronse 
envolvidos nunha marea de chapapote. O cese 
da actividade de mariñeiros e mariscadores, 
así como, as industrias derivadas dos produtos 
do mar, saíron seriamente prexudicados.
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Posteriormente, o parón da actividade 
comezou de novo a partir do ano 2008 (Fig. 
31), momento no cal tivo lugar a construción 
do espigón do Porto. Esta obra provocou 
cambios nas condicións da ría, alterando a 
sedimentoloxía e a morfodinámica do banco 
marisqueiro. A falta de dragado da zona 
convertiu a ría de Sada nun litoral fangoso, 
propiciando deste xeito a perda de recursos 
marisqueiros, neste caso de moluscos bivalvos.
Na actualidade a Confraría de Sada non 
conta con plans de explotacións marisqueira, 
pois dende o 2019 xa non explotan nin 
comercializan ningunha especie, tal e coma 
figura no rexistro da plataforma de Pesca de 
Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). Sen 
embargo, hoxe en día a Confraría de Sada ten 
rexistrados catro permisos de marisqueo a pé 
que depuran e comercializan directamente 
na Lonxa de A Coruña.

Tipoloxía especies capturadas e 
cantidades
No que respecta a tipoloxía das especies máis 
comercializadas pola Confraría de Sada ao 
longo da súa historia, as especies de peixe 
azul foron os recursos máis produtivos cuxa 
procedencia viña da gran actividade da pesca 
do cerco que se concentraba no territorio. 
Entre eles, destacan a sardiña, o xurelo e 
a xarda e xarda pintada, ademáis doutras 
especies coma bogas (Fig. 32). 
Por outra banda, a Confraría de Sada tamén 
explotou recursos marisqueiros referidos 
a moluscos bivalvos, destacacando coma 
especies máis representativas a ameixa 
xaponesa e ameixa fina (Fig. 33)

Artes menores da Confraría de Sada 2008-2022

Marisqueo a pé da Confraría de Sada 2001-2022

Figura 30.
Evolución do número de embarcacións de artes menores da Confraría de Sada ao longo do período 2008-2022. 
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.

Figura 31.
Evolución do número de permisos de marisqueo a pé da Confraría de Sada ao longo do período 2001-2022.  
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.



O auxe das capturadas levadas a cabo pola 
confraría chegou nos anos 2004 cun máximo 
histórico de máis de 4.000.000 kg de especies 
capturadas (Fig. 34) englobando distintas 
especies de peixes e mariscos, segundo o 
rexistro de vendas nas lonxas por especie da 
plataforma Pesca de Galicia (https://www.
pescadegalicia.gal/).

Especies máis representativas da Confraría de Sada 2001-2022

Especies de moluscos bivalvos máis representativas da Confraría de Sada 2001-2019

Figura 32.
Tipoloxía das especies de peixe capturadas pola Confraría de Sada e a súa representación en quilogramos durante o 
período 2001-2022.
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.

Figura 33.
Tipoloxía das especies de moluscos bivalvos capturadas pola Confraría de Sada e a súa representación en 
quilogramos durante o período 2001-2019. 
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.
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Cantidade de especies capturadas

(Fig. 34)

Lugar onde se vendía o peixe e Lugar 
onde se vendía o peixe e metodoloxía

Antigamente, os mariñeiros e mariscadores de 
Sada realizaban a primeira venda da pesca do 
día no Porto de Sada. Deste modo as praceiras 
compraban os produtos e os distribuían 
principalmente pola cidade. Tal e coma se 
plasma nas Figuras 35 e 36 as mulleres ían á 
rampla a comprar, e despois vendían o peixe 
na praza de San Roque ou levábano a vender a 
Betanzos a pé, coas cestas e patelas na cabeza, 
unhas enriba das outras, cargadas de peixe.
Mais adiante o proceso da venda do 
peixe foi progresando, a razón de varios 
acontecementos, un deles foi a inauguración 
da venda de peixe na Lonxa de Sada (Fig. 37). 
Por outra banda, no momento que quitaron a 
venda de produtos da praza de San Roque e 
tivo lugar a reubicación das praceiras. Daquela 
habilitaron a pista do Salón Moderno e, por un 
tempo, foi praza (Fig. 38).
Décadas despois, tivo lugar a construción dun 
novo porto en Sada, e a súa vez inaugurouse 
a nova lonxa de Sada, onde se descargaba o 
peixe e despois se poxaba o peixe e moitas 
mulleres traballaban, preparando o peixe en 
caixas, cargándoas en camións que as levaban 
as distintas localidades e puntos da xeografía 
do país (Fig. 37, 38, 39 e 40). 

Figura 34.
Evolución da cantidade de especies capturadas pola Confraría de Sada e a súa representación en quilogramos 
durante o período 2001-2022.
Datos adquiridos do rexistro da frota pesqueira da plataforma Pesca de Galicia (https://www.pescadegalicia.gal/). 
Gráficas de elaboración propia.

Evolución histórica da cantidade de especies capturadas da Confraría Sada 2001-2022

Figura 35
Mulleres praceiras na rampa da 
Ribeira de Sada comprando o 
peixe para ir vendelo a praza de 
San Roque, ano 1953. 
Fonte: https://memoriadesada.com/.
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Figura 36
Praceiras vendendo peixe na Praza de San Roque de Sada, ano 1954. 
Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.

Figura 38
Praceiras vendendo peixe na pista do Salón Moderno de Sada, ano 1980. 
Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.

Figura 37
Inauguración da venta de peixe na Lonxa de Sada, ano 1959. 
Fonte das imaxes: https://memoriadesada.com/.
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Figura 39
Novo Porto de Sada, ano 2000.
Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.

Figura 40
Lonxa de Sada, data descoñecida. 
Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.



Figura 41
Descarga de peixe no Porto de Sada, data descoñecida. 

Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.
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Forma actual de transporte de peixe e 
marisco

Na actualidade tódalas especies de peixe 
peláxicas son comercializadas pola Confraría 
de Sada e realizan a súa venda na Lonxa de 
Sada. O resto de produtos, coma cefalópodos, 
crustáceos e moluscos bivalvos transpórtanse 
por medio de camións frigoríficos 
directamente ata a Lonxa de A Coruña, onde 
ten lugar a súa venda e distribución polo país. 

Armadores máis relevantes e frotas que 
ostentaban

Na historia de Sada un dos armadores máis 
recoñecidos foi Francisco Tié, coñecido coma 
Pancho de Cheche. Destacaron embarcións 
suas coma ‘’ El Marisuca ‘’, ‘’El  Engracia  Tie’’, 
‘’Ciudad de Sada’’, ‘’O  Mourón’’ (Fig. 42). 
Tamén cómpre destacar a ‘’Casa Monzo’’ 
(Fig. 43), unha das casas armadoras máis 
importantes que tivo Sada. Primeiro o dirixiu 
José  Monzo Abad, fillo de José  Monzo  Rios e 
logo Antonio (Tonucho )  Monzo García, fillo de 
Antonio ( Toniño)  Monzo  Rios. Todos os barcos 
foron mandados polos fillos de Manuel  Monzo  
Babio: Manuel, Andrés e Antonio. Anos máis 
tarde polos seus netos: Andrés, Pepe, Manolo 
e  Tonucho. Este barco foi ao despezamento 
no ano 2012.
Outros armadores e casas armadores que 
tiveron a súa importancia no Porto de Sada 
foron a Juan Blanco Blanco, ‘’Casa Cristobo’’, a 
‘’Casa Juan María’’, a ‘’Casa Villacampa’’ entre 
outros.

Figura 42
Embarcacións de cabotaxe propiedade do armador 
sadense Francisco Tie Amor, ano 1948. 
Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.

Importancia da pesca artesanal

Dende a Confraría sempre consideraron a 
pesca artesanal coma unha parte vital no 
desenvolvemento socioeconómico do Porto 
de Sada, contribúe na cultura mariñeira 
da zona e achega peixe e marisco de gran 
calidade e frescura.
Sen embargo, destacan as dificultades 
atopadas co progreso dos anos na contorna 
litoral onde sempre se faenou. Isto refírese a 
presión antropoxénica que foi dando lugar o 
deterioro e contaminación das rías, a causa da 
construccións de espigóns o que propiciando 
deste xeito a perda do banco marisqueiro da 
ría.
Este tipo de pesca sempre favoreceu as 
actividades económicas de Sada, ademáis 
de tratarse de unha actividade respectuosa 
co medio ambiente, que exerce un impacto 
menor que outras actividades pesqueiras.  

Importancia e logros

Dentro dos logros acontecidos na historia da 
Confraría de Sada destacan a construción 
dunha gran lonxa que substituíu a antiga 
por quedar pequena en relación a demanda 
de venda de peixe que precisaba o Porto de 
Sada. Tamén destacan a fábrica de xeo coa 
que contan hoxe en día.



Figura 43
Embarcación de cerco propiedade da casa armadora ‘’Casa Monzo’’ de Sada, anos 1960-1970. 
Fonte da imaxe: https://memoriadesada.com/.
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Deseño da
Exposición Itinerante07

Contido
En base o territorio no que que se enmarca 
o presente estudo levouse a cabo unha 
selección de municipios onde trasladar os 
resultados obtidos ao público en xeral. Para iso, 
diseñaranse un total de 15 pezas expositivas, 
das cales 12 unidades corresponderán ao 
estudo das confrarías e as 3 pezas restantes 
representarán o contido referido a frota en 
xeral do Golfo do Ártabro Sur.

Selección de municipios
Dita selección baseouse na importancia 
e vinculación coa cultura mariñeira que 
presentaba cada municipio, ademais tívose 
en conta a elección de municipios cuxa 
importancia fora destacable na historia do 
Golfo do Ártabro Sur, elixindo deste modo 
como posibles puntos de exposicións ou 
espazos as seguintes opcións:

•Concello de Sada:
 •Casa da cultura
 •Concello marítimo

•Concello de Oleiros
 •Sala de exposicións ‘’Casa Cherry’’

•Concello de mera:
 •Casa da cultura 
 •Casa do mar

•Concello de A Coruña
 •Porto de A Coruña
 •Confraría de Pescadores de A Coruña
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