
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na seção de entrevistas de hoje oferecemos a 
que fizemos a Primitivo Gonzalez por ocasião da 
reedição do seu livro.  
Como todos sabem, a Cofradía Europea de la 
Vela caracteriza-se fundamentalmente pelo facto 
dos seus membros serem pessoas ligadas ao 
Mar, aos desportos náuticos e sobretudo à Vela, 
mas também, muitos dos Confrades são pessoas 
cujas carreiras profissionais são repletas de 
sucessos. É o caso que hoje relatamos do 
Confrade Primitivo Gonzalez López. 
Primitivo Gonzalez (Ferrol 1940), Doutor em 
Engenharia Naval pela Universidade Politécnica 
de Madrid, desempenhou os seus últimos anos 
profissionais, entre outros cargos, como 
professor do Departamento de Construção Naval 
da Universidade de A Coruña e acaba de reeditar 
o seu livro intitulado “Técnicas de Construção 
Naval”. 
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Hoje na nossa secção “entrevista” vamos falar e conhecer um homem inquieto por natureza, 
professor da Universidade de A Coruña, um prestigioso Engenheiro Naval e acima de tudo 
um homem amável, modesto e uma boa pessoa. 
Pertence à Confraria Europeia de la Vela, investido recentemente em Santiago de 
Compostela, como bem merece um homem com estas características, e que presumimos 
terá, como todos os Confrades investidos, a proteção do Apóstolo Santiago. 
O nosso interlocutor conta porque se dedica à Engenharia Naval “meu Pai era marinheiro. 
Desde muito jovem, em Ferrol do pós-guerra, onde quase todos tinham uniformes azuis, 
senti uma atração enorme, quase mágica, pelo Mar e suas coisas: a beleza dos barcos e a 
sensação de me maravilhar num passeio, a água, a beleza e a tremenda natureza de 
algumas paisagens marinhas, as praias, a aventura de entrar no misterioso horizonte que 
delineia o Mar ao longe sob o céu. Tudo isto moldou a minha vocação”. Mas a sua vocação 
de marinheiro foi truncada por uma miopia incipiente “Eu queria muito ser marinheiro, mas 
não pude ir para a Escola Naval. A alternativa: desenhar e construir barcos”, conta. 
Primitivo, conta como lhe ocorreu escrever um livro com o que descreveu. Como surgiu a 
ideia? No desenvolvimento do seu trabalho na Universidade de A Coruña, no Departamento 
de Construção Naval, primeiro como professor, entendeu que seria mais conveniente ter um 
suporte físico com todo o conteúdo do programa das “Técnicas de Construção Naval” que 
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lecionava. “Foi esse o motivo que me levou a escrever este volume onde se inclui a 
tecnologia para a construção de navios, quer em aço, quer em plástico reforçado com fibra 
(RPF) , em madeira e outros materiais, como alumínio." 
Por outro lado, a construção de plataformas de petróleo e outros dispositivos para seu uso 
fora da costa (off-shore), no oceano, é relativamente recente em estaleiros. Pois bem, 
Primitivo González dedica uma ampla seção a este tema, onde também se inclui um extenso 
capítulo com a descrição e o desenvolvimento dos cálculos longitudinais e transversais para 
o lançamento de navios. Primitivo destaca que “faltava nos tratados anteriores um tema 
dedicado ao sucateamento de navios, o que acarreta problemas ambientais muito grandes, 
que agora parece estar a ser regulado (Convenção Internacional de Hong Kong de 2009) e 
reciclagem e uso dos materiais resultantes.” Este livro inclui um capítulo extenso dedicado a 
este tópico, que hoje em dia é da maior importância. 
Mas além disso, continua Primitivo González, “os estaleiros civis públicos, no caso da 
Navantia Fene, foram diversificados para a construção de estruturas do tipo jaqueta e outras, 
como semi-submersíveis e bóias de longarina para apoiar instalações de geração eólica 
offshore, obtendo um sucesso notável nessa atividade, mas ficou muito aquém na ocupação 
daquela que existia na altura da construção dos navios e posteriormente nas plataformas de 
petróleo off shore”, frisa. Recentemente, a imprensa divulgou o maior contrato até ao 
momento com a Iberdrola para a construção de suportes para aerogeradores off shore. Em 
suma, um livro completo para estudantes e conhecedores da construção naval. 
Mas agora é hora de falar da Cofradia Europeia de la Vela, na qual acaba de ser investido 
como membro. Qual é a sua opinião sobre a associação a que pertence, que futuro vê? 
Conte-nos um pouco sobre todas essas questões? 
“Bem, parece-me que é uma organização maravilhosa presidida pelo seu Grão-Mestre, que 
visa atrair, como membros, pessoas entusiastas, positivas e colaborativas de todo o Mundo, 
conhecedoras e amantes da vela, do Mar e suas coisas, com a capacidade de dinamizar 
diversas correntes da filantropia que têm a vela como elemento simbólico e unificador. Atrás 
dela está o vento que empurra os navios, e tanto a vela quanto o vento constituem uma 
grande força real, mas também simbólica”, diz Primitivo. Mas também conclui que "a 
organização existe e continua com o entusiasmo, espírito de colaboração e dedicação de 
poucos e se necessário, talvez de todos". 
Em relação ao futuro, acredita que “as organizações que se baseiam no entusiasmo e na 
colaboração continuam. Os eventos que se organizam, normalmente anuais, que servem 
para dar entrada aos novos Confrades são os mais satisfatórios e gratificantes”, esclarece. 
Mas faz uma observação, “ sugeriria que para cada um destes eventos, seja realizada uma 
conferência, ministrada por um especialista, sobre um tema relevante relacionado com o 
Mar. Poderia ser interessante e atraente, entre muitos outros, temas relacionados à história 
da Armada Espanhola no Pacífico, que não são muito conhecidos, e outros também 
relacionados com a Armada e sua história. E para divulgar tanto a conferência quanto o 
evento CEV”. Conclui. 
Por fim, o nosso interlocutor responde a uma das perguntas, talvez mais comprometida, ou 
seja, o que retiraria da CEV ou o que proporia? O ponto anterior, mas também, me ocorre 
que seria bom se os Confrades pudessem ter à sua disposição uma lista com o nome, 
localidade onde residem e o número de telefone de cada um dos Confrades. Pode ser 
conveniente quando se viaja”. Assim nos despedimos do nosso interlocutor que continua 
com uma das suas paixões: a Engenharia Naval. 

Foto. La Voz de Galicia. Martina Miser 
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A Cofradia Europea de la Vela, presidida por Francisco Quiroga, colabora com 
a Associação de Amigos do Capítulo Sereno de Alvarinho-Rias Baixas, 
promotora do Simpósio que decorreu nas instalações das adegas Paco e Lola. 
A Associação Amigos do Sereno Capítulo de Albariño-Rías Baixas reúne 
membros de nível internacional com experiência e influência no mundo do vinho 
e da cultura. Há mais de 50 anos organizam o evento internacional do Festival 
do Vinho Albariño. 
Por outro lado, a Cofradía Europea de la Vela é uma associação que reúne 
mais de 696 pessoas que desenvolveram a sua atividade profissional ou 
recreativa no domínio do Mar em geral e da vela em particular, em mais de 32 
países ao redor do mundo. Os seus membros incluem atletas, profissionais e 
pesquisadores do Mar e sua cultura.  
O Simpósio teve a assistência de 44 representantes de 11 países: 3 da 
Argentina, 16 do Brasil, 1 do Ecuador, 3 de França, 1 de Itália, 8 do México, 8 
de Portugal, 1 de Porto Rico, 1 da República Dominicana, 1 da Suécia e 1 do 
Reino Unido. No total, estiveram 100 inscritos "online". O objetivo deste 
Simpósio é a realização de um evento especializado para promover a discussão 
e a transferência de conhecimentos na área do desenvolvimento do território 
através da união da cultura náutica com a vitivinícola, tendo em conta as 

A Cofradia Europea de la Vela colabora com o Ministério dos 
Assuntos Rurais num Simpósio sobre o Vinho e a Vela realizado 

nas adegas de Paco y Lola 
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potencialidades que o turismo e os vinhos galegos podem servir para melhorar 
o posicionamento internacional da Galiza.  
O evento começou com as boas-vindas dos representantes da Vinícola Paco y 
Lola. DE seguida foi apresentada a estratégia de promoção e comercialização 
dos vinhos Rías Baixas, bem como as boas práticas e experiências de 
introdução e promoção do vinho através da promoção da degustação no 
destino. A cultura do vinho em Espanha, em particular na Galiza, mistura-se 
com o Mar e, por isso, este ato dirige-se aos amantes da cultura do vinho e da 
náutica a nível internacional, especialmente aqueles que geram opinião e têm 
influência sobre a procura de vinhos galegos e sua cultura. os "Caminhos de 
Santiago", com destaque para o Caminho Xacobea Mar de Arousa e Rio Ulla.  
Posteriormente foi realizada uma Mesa Redonda "Promoção do Vinho".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro agradecimiento especial 

COFRADIA EUROPEA DE LA VELA 
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Dissemos no passado mês de outubro, no 
Boletim nº 12, que "não é fácil organizar 
eventos como os que decorreram de 1 a 5 de 
outubro, tanto em Santiago de Compostela 
como em Muxía, na Costa da Morte", mas 
ainda tínhamos uma pessoa muito 
importante, um bom amigo e acima de tudo 
dedicado aos outros. Chama-se Alberto 
Domínguez Munaiz e foi o padre que nos 
acompanhou em Muxía e foi precisamente 
ele quem celebrou a missa em memória de 
todos os defuntos ligados à Cofradia Europea 
de la Vela. 
Não pude, portanto, fechar esta página da 
investidura sem o recordar e agradecer em 
nome de todos nós por ter vindo da sua 
freguesia, e da minha, em Pontevedra, a da 

Virgen del Camino, à Costa da Morte, ao Santuário da Nossa Senhora da Barca. Muito 
obrigado. 
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s diversos aspetos, técnicas e materiais de construção 
e apetrechamento de navios e plataformas marítimas 
são o objeto de estudo deste manual, à disposição dos 
estudantes de Engenharia Naval e de mais do que os 
próprios profissionais do setor da construção naval um 
muito completo e atual visão geral desses assuntos. 
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Laura Rojas-Marcos. Psicóloga clínica e de saúde. Trabalhou em tudo 
que tem a ver com emoções. Mas ela também é conferencista, 
pesquisadora, professora, nascida em Nova York e de sangue sevilhano. 
Laura Rojas - Marcos ilustrará um artigo que fala sobre um tema tão 
essencial, a educação e a família, a ponto de dever ser divulgado neste 
Boletim da CEV. 
 
Tudo o que tem a ver com as relações humanas, como conviver. A convivência 
é fundamental porque, como seres humanos, somos seres sociáveis, somos 
seres emocionais e precisamos de nos relacionar com os outros para 
sobreviver. Não vivemos sozinhos em uma ilha e, na verdade, não somos 
seres que vivamos isolados. 
Quando falamos de convivência, estamos falando de compartilhar: 
compartilhar energias, compartilhar emoções, compartilhar sonhos, 
compartilhar um espaço. E, claro, como seres humanos, também somos 
possessivos e territoriais, esse é um lado animal que todos nós temos dentro 
de nós. E, claro, viver juntos não é fácil porque estamos falando sobre como 
gerimos as nossas emoções, como gerimos conflitos. Podemos concordar, 
podemos discordar, podemos discutir. 
O ambiente familiar, praticamente para todos, é a primeira etapa da nossa 
vida. É onde aprendemos a viver juntos, onde aprendemos a compartilhar, 
onde também existem rivalidades, onde também surgem emoções negativas 
como ciúme ou inveja ou raiva ou medo. Isto é parte da vida. 
E é nele, no ambiente familiar, que aprendemos a administrar essas emoções, 
onde também aprendemos a estabelecer limites não só para as outras 
pessoas, mas também para nós mesmos, onde aprendemos a administrar a 
frustração.  
Um termo que usamos muito em psicologia é ter a capacidade de tolerar a 
frustração. Temos alta capacidade de tolerar a frustração, como esperar, ou 
temos baixa capacidade de tolerá-la? Por exemplo, pessoas que são 
impulsivas, pessoas que não sabem esperar, que têm necessidade de ter o 
que querem no momento e não sabem esperar, sofrem muito e tornam-se 
muito impulsivas. E, claro, é no ambiente familiar, na escola também, que 
temos que aprender a esperar. 

Um toque de eficácia nas emoções  
                                           Por Laura Rojas-Marcos 
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É um processo que leva muito tempo. Desde o momento que nascemos, 
estamos a aprender até ao momento em que morremos, estamos aprendendo 
a conviver, a compartilhar, a administrar e a aprender. acima de tudo, muito 
sobre nós mesmos e dos outros. É um desafio. Não é fácil, mas pode ser muito 
divertido.  
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