


•  Cando cheguei a facer o primeiro descenso do Eume ato-
peime cunha paisaxe marabillosa e un río espectacular e 
quedei enganchado para sempre a este descenso. Sínto-
me moi orgulloso de ser o primeiro vencedor do que ó 
meu ver é, sen dúbida, o descenso máis bonito que se cele-
bra en España. Recordo que estaba moi nervioso antes da 
saída, xa que non tiñamos a certeza de que con aquelas 
embarcacións  puidésemos baixar este río.

• Don Jacinto, moi vinculado a esta comarca, xa que era de 
Ferrol, estaba moi ilusionado con facer do Eume unha com-
petición das máis importantes do calendario nacional.

• Segue sendo un lugar paradisíaco. O río non cambiou; os 
que cambiaron foron os competidores, que cada vez se 
especializan máis en probas de pista, o que fai que non 
haxa verdadeiros especialistas de descensos como na mi-
ña época. Antigamente eramos capaces de gañar o descen-
so nunha piragua de pista de madeira, como fixemos Pe-
dro Cuesta e eu.

• O único truco é o que sempre lle digo á miña filla, que le-
ve unha gorra e unhas lentes para poder superar ben o 
último rabión, xa que sempre coincide co sol de fronte.

• A constancia e o sacrificio que esixe este deporte é un ades-
tramento para a vida, na que sen estes valores non se con-
segue nada. 

     Espero estar este ano na saída para volver a baixar este 
río. Moitas grazas por poder asomarme á revista da 50 BAIXA-
DA DO EUME.

ANGEL VILLAR (“Chilares”)
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    O DESCENSO MÁIS BONITO
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2016: SAÚDA DO ALCALDE DE PONTEDEUME
                   D. Bernardo Fernández Piñeiro

     Neste 2016 cúmprense 50 anos desde que a primeira Baixada do Eume vira a luz, alá pola década dos 60. Medio século facendo que 
Pontedeume sexa, por un día, a capital do piragüismo galego, aínda que a gran cantidade de títulos, tanto nacionais como internacionais, 
dos deportistas do Club Firrete, fan que esa capitalidade transcenda máis aló da xornada da Baixada do Eume, e permítennos gañar un 
merecido oco como embaixadores deste deporte, e,  por engadido, da nosa vila.

     Atopámonos, pois, ante un dos eventos máis prestixiosos do noso país na modalidade de descenso de ríos deportivos, sen esquecer 
que se trata así mesmo  da terceira competición máis veterana de Galicia.

     Varios centos de deportistas daranse cita este 3 de setembro nas augas do Eume, columna vertebral do maior bosque atlántico de Euro-
pa, culminando así neste marco incomparable unha nova edición que, despois de cinco décadas ininterrompidas, superou mesmo as pre-
visións máis optimistas.

     Non quixera deixar pasar a ocasión que me brindan estas liñas sen deixar constancia do agradecemento público do Concello de Ponte-
deume, e, polo tanto, dos veciños e veciñas desta vila, ao gran labor que ao longo de tantos e tantos anos realizou o Club Firrete, apostan-
do constantemente pola difusión e a práctica do piragüismo.

 

EQUIPO 2016  
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1967: DON JACINTO LEVANTA ACTA DA PRIMEIRA BAIXADA
     A orixe do “Descenso do Eume en piragua” remóntase ao 9 de setembro de 1967, cando a Comisión de Festas de Pontedeu-
me  e a Federación Coruñesa de Piragüismo, en colaboración e baixo o patrocinio da Obra Sindical de Educación e Descanso, or-
ganizaban unha regata, cun percorrido desde o “Salto do Eume” (Capela) ata a “Ponte de Pedra”, na que participaron un total de 
19 piraguas. Oito k-2, nove K-1 e dúas C-2 pertencentes aos clubs Fluviais de Lugo, Alcalá Galiano de Ourense, Beiramar da Coru-
ña, Naval de Pontevedra, Ancares de Lugo e Cidade Xardín da Coruña disputaban este primeiro descenso onde os vencedores 
absolutos en K-2 foron Ángel Villar,  Chilares para os amigos do piragüismo, e Manuel Pérez do Fluvial de Lugo, cun tempo de 
51’27”.  

    Don Jacinto Regueira Alonso como presidente da Federación Lucense e máximo responsable do piragüismo galego, a media-
dos dos anos sesenta ideou un programa para fomentar a práctica do piragüismo; este baseábase na organización de competi-
cións en localidades que contasen con medio acuático. O tempo deulle a razón e en moitos dos lugares onde se celebraban rega-
tas, tarde o cedo, xurdía un club de piragüismo. Don Jacinto, no seu labor arbitral, estivo presente na primeira “Baixada do Eu-
me” e en moitas outras edicións, brindando sempre o seu apoio e sabedoría aos organizadores.

IMAXE DA 4ª BAIXADA DO EUME - 1970  (Antonio Piñeiro  e José Vázquez)
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1968: A ORIXE DO CLUB
     En 1968, con motivo da celebración da segunda edición, a un dos equipos participantes rómpelles unha embarcación K-2 e 
abandónana nos baixos da Casa do Concello de Pontedeume. Uns intrépidos rapaces eumeses (non podía ser menos para unha 
época en que a revolución cultural sacudía toda Europa) conseguen que o alcalde da vila, Juan Sarmiento Patiño, lles ceda o K-
2. Aí empeza todo.

     Na primavera de 1969, e tras a conseguinte reparación do kaiak  na Fronte de Xuventudes (local situado na alameda e coñe-
cido en Pontedeume como o “Teleclub”, actualmente Casa da Xuventude pertencente á Xunta), comézase a dar con gran dificulta-
de as primeiras paladas nela, e xorde un club que leva como nome “BREAMO OJE”.

     O 9 de setembro de 1969, ao mesmo tempo que se celebrá o “III Descenso del  Eume”, dispútase o Campeonato Gallego de 
Descensos de Ríos. É entón cando a Baixada do Eume conta por primeira vez con representación local. Participan 16 em-
barcacións dos clubs: Fluvial e Ancares de Lugo, Casino da Coruña, Naval de Pontevedra  e o Breamo de Pontedeume.

A K-2 reparada

As  primeiras piraguas compradas

1º Trofeo do Firrete no Descenso do Eume - 1969

Juan Sarmiento (Alcalde) entrega o trofeo  ao gañador “Pichurri”)
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     Luís Gregorio Ramos Misioné  gaña o Eume en K-1 sendo infantil, segunda embarcación absoluta. O medalla olímpica 
nos Xogos de 1976 e de 1980, gañaría a Baixada en numerosas ocasións, tanto en k-1 como en k-2.

     O Club Breamo Oje faise responsable da organización do “V Descenso do Eume” no ano 1971. 

     O nome de “Breamo Oje” manterase, segundo os datos tirados das memorias da RFEP (Real Federación Española de Piragüis-
mo, ata o ano 1972. O piragüismo deslígase da “OJE” e en 1973 fúndase o CLUB NÁUTICO FIRRETE con domicilio na rúa Por-
to, 3 desta vila.  O seu primeiro presidente é o mesmo que tiña o “Bréamo Oje”, que non é outro que Jesús Fornos Ríos, quen, 
coa axuda dos irmáns Julio e Víctor Gómez Garabana, Antonio Piñeiro (“Pichurri”), José Vázquez Rodríguez (“O Queixo”), 
Pablo Isasi Gómez e Juan Manuel Lorenzo (“Barón”), impulsan o club, cunha inxente actividade, cara aos postos máis 
destacados da provincia.

     O piragüista procedente do “Hispánico OJE de León” Marcos del Riego (campión de España), que por motivos de traballo se 
achega á comarca e ficha polo Club, enriquece coa súa técnica o padexo dos eumeses, que a partir dese momento comezan a 
participar en regatas por toda España. 

     Entre outros deportistas da época, ademais das persoas xa citadas, estaban as primeiras mulleres que padexaron no Firrete 
María Dolores Fornos e Manuela Lapique (“Chata”) e Javier Gómez e Santiago Couce, que formaron parte da Selección Galega 
de Pista na K-4 Júnior do Campionato de España por Federacións. 

     No ano 1977 o Firrete gaña por primeira vez a Baixada do Eume por clubs, ao ser o único club que clasifica 2 embarca-
cións con saída para 14.000 m. Baixan por primeira vez as “damas” (en k-2 absoluta) e “canoas” (en c-1 absoluta) aumentando a 
participación a 38 embarcacións (44 deportistas). A "Baixada” do Eume conta con  dous puntos de saída: desde as inmediación 
do 2º refuxio do Eume (Caaveiro) para K-2 e K-1 home e desde o 1º refuxio do Eume para mulleres e canoas.  

En 1979 a Baixada celébrase ás 12 h e pola tarde, tamén baixo a organización do Firrete, dispútase o “1º Descenso del Eume 
en Augas Bravas” cun percorrido no río desde o tramo da Ponte de Caaveiro ata a Canteira.

1ª REGATA DE K-4 NO MIÑO DE LUGO (CÓMPRASE A K-4)MISIONÉ NUN ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS  DA BAIXADA  
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     A finais dos 70, a Jesús Fornos sucédeo Julio Gómez Garabana, outro dos fundadores do club e o primeiro presidente “electo” polos 
piragüistas. 
     A principios dos 80 é nomeado presidente Carlos López Lamas, quen un ano máis tarde lle cede outra vez o posto a Julio Gómez 
Garabana (2º mandato).
     O Firrete suma piragüistas entre os que destacan Víctor Garabana, Jorge Salgado, Jorge Carro, Francisco Huertas, Rosario Huertas, 
Elena Piñeiro, Daniel Brage, José Brage, Miguel Villar, Juan y Manuel Fuentes ...
     En 1982 o Firrete gaña por segunda vez a baixada do Eume por clubs, e organiza dentro do calendario das Festas das Peras a carreira 
popular 1ª Subida a Breamo, cun percorrido de 9 Km polo cinturón da Vila de Pontedeume e que finaliza no monte de Breamo.

1984: PRIMEIRAS MEDALLAS EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA
      Ramiro Piñeiro consegue a medalla de bronce en K-1 cadete no Campionato de España de Pista sobre a distancia de 500 m (consegui-
ría gañar sobre esta mesma distancia unha das regatas nacionais),  e María Couce e Cristina Esteban son cuartas en K-2 500 m. Miguel 
Carro, que ficha polo Brétema de Lugo para participar en categoría Júnior, consegue a prata en K-4 1000 m e bronce en K-4 500 m.

     No mesmo ano, homenaxéase ao xuíz-árbitro olímpico de piragüismo. Con motivo do “XVIII Descenso do Eume” entrégaselle unha pla-
ca co seguinte texto: “A Jacinto Regueira, pola vida adicada ó piragüismo e por todo o seu sincero apoio ao noso club”. 
    Enrique Míguez, medalla olímpica en “Los Angeles 84”, presenza a Baixada do Eume.

EXCURSIÓN SEGUINDO O CAUCE DO RÍO EUME, DESDE O SEU NACEMENTO 

(NA VERTENTE SUESTE DA SERRA DO XISTRAL EN LUGO) ATA PONTEDEUME



1985: NÚMERO 618
       En 1985 o Firrete constituíase como entidade deportiva ante o notario D. Ramón Rego Lodos. Tería o número 618 no rexistro de clubs 
da Xunta e o CIF G-15080831. Posteriormente, a Federación Galega de Piragüismo daralle o número 25 dos clubs deste deporte en Gali-
cia. Na copia da Acta fundacional figura como presidente José Miguel Fernández Naveiro. 

     José Manuel Fonte Pena (“Manel Nevada”) que figura como tesoreiro na Acta Fundacional do Club é nomeado presidente ao inicio 
dunha nova etapa na que as leis obrigan a legalizar (Estatuto de Autonomía de Galicia e transferencia de competencias en materia depor-
tiva) a todas as entidades deportivas e a rexistralas na Dirección Xeral de Deportes da Xunta de Galicia.

     En canto ós logros deportivos deste ano, María Couce gañaría a medalla de bronce no campionato de España en K-1 5000 me-
tros; Ramiro Piñeiro, sendo júnior de 1º ano, acada o campionato galego en K-1 1000 m e tres cuartos postos no nacional: 4º en K-1 1000 
m, e 4º en K-2 500 m e 1000 m xunto co seu compañeiro de equipo Miguel Carro. Ambos deportistas son finalistas en K-4 con Miguel 
Calvo e Manuel Fraga e convocados pola selección galega para participar na Regata Aniversario da Federación Española de Pira-
güismo.

     Daniel Brage Casteleiros e Miguel Carro Fernández convértense nos primeiros eumeses en gañar a Baixada do Eume, sendo 
os vencedores absolutos da 19ª edición, celebrada o 8 de setembro dese mesmo ano. 

     Celébrase así mesmo a 1ª Regata de Bateis de Pontedeume. O Presidente da sección de Remo do Firrete, Eduardo Veiga Piñei-
ro, organiza este evento deportivo coa intención de promocionar a práctica deste deporte en Pontedeume. 

1986: O PATROCINIO DE LEYMA
     A Manuel Fonte sucédeo Jorge Salgado Cortizas, único presidente do club non nativo de Pontedeume, (é veciño Cabanas), quen, tra-
ballando con Jorge Carro Fernández  e outros directivos do club,  logra o patrocinio de Leyma para o Firrete.

     Logros deportivos: Ramiro Piñeiro proclámase subcampión Júnior en K-1 500 m no 1º Campionato de España por Comunidades 
Autónomas celebrado en Mérida, no que participan tamén María Couce, Cristina Esteban e Miguel Carro. 
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MIGUEL CARRO E DANIEL BRAGE
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1987: A ELECCIÓN DE EDUARDO VEIGA COMO PRESIDENTE
      María Couce é premiada co trofeo de piragüismo na Festa do deporte de Ferrol polos éxitos de 1986.. Ramiro Piñeiro, sendo 
sénior (de 1º ano) consegue o ser campión galego e ser finalista en 500 m e 1000 m no campionato de España, e superar  a deportistas 
do Equipo Nacional. Neste mesmo campionato María Couce (campiona galega) logra o 8º posto en Dama K-1 junior e Pablo Tenreiro e 
Antonio Vázquez conseguen a medalla de prata en C-2 Júnior 5000 m. 

     Daniel Brage, esta vez acompañado de Ramiro Piñeiro, repite triunfo en K-2 Absoluto na Baixada do Eume.

     A Baixada do Eume  é nomeada pola FGP como “Mellor Proba Organizada de Galicia”.

     A finais do ano 1987 prodúcese un novo cambio e Eduardo Veiga Piñeiro pasa a presidir un club que foi coñecido no mundo do 
deporte da piragua como Autopistas-Firrete.  Ao lado de Eduardo estivo sempre, prestando a súa colaboración ao club, Jesús Losada 
Rodeiro (secretario da Federación Galega de Piragüismo), José Manuel Bardancas (vicepresidente do club e adestrador de remo), e Ma-
nuel Cruz.

     Daniel Brage faise cargo do club como adestrador e desenvolve un plan de promoción que dá como froito un aumento significativo 
do número de palistas.

1988: TROFEO ENDESA E RAMIRO PIÑEIRO É O NOVO ADESTRADOR
     Pablo Tenreiro  proclámase campión galego en C-1 Sénior.

     Endesa comeza a patrocinar a Baixada do Eume (1º Trofeo Endesa), o que permite mellorar sensiblemente a súa organización e conver-
tela nunha das regatas-insignia do calendario de Descensos e Travesías.

     Ao final a tempada de competicións, Daniel Brage trasládase a Pontevedra para dirixir, como técnico deportivo, o Centro de Tec-
nificación Deportiva da Xunta de Galicia. Ramiro Piñeiro, estudante de INEF por aquel entón, comeza a dirixir un equipo técnico que 
acadaría numerosos éxitos deportivos. Ao seu carón, Alberto Torres nun primeiro momento, e máis tarde, na década dos noventa, Anto-
nio e Mónica Filgueiras, José R. Beceiro, Pablo Tenreiro, Sandra Villar e David García. Todos xuntos logran levar o Firrete ao máis al-
to do piragüismo nacional.    

                   ANO 1988
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1989: PABLO TENREIRO NO EQUIPO NACIONAL

     Pablo Tenreiro, finalista no C-1 Sénior (en 500 e 1000 m),  acada o 4º posto en C-1 Sénior 10000 m no campio-
nato de España e é chamado para incorporarse á concentración do equipo nacional absoluto de canoa que desen-
volve os seus adestramentos en Sevilla e Madrid.

1990: PARTICIPACION NA COPA DO MUNDO E PRIMEIRAS MEDALLAS DE OURO

     Pablo Tenreiro representa a España nas regatas internacionais de Sevilla, Mechelen (Bélxica) e París, 
converténdose no primeiro eumés que participa nunha Copa do Mundo. 

     O Firrete consegue as primeiras medallas de ouro en campionatos de España da man do C-2 cadete tripulado 
por Jacobo González e Jesús Villar (Alemán). A C-4 cadete de Jacobo González, Jesús Villar, Basilio Pena e 
Francisco Leira tamén soben ao máis alto do podio.

1991: 25 ANIVERSARIO DA BAIXADA

     O club clasifícase entre os 15 mellores equipos no Campionato de España de Inverno e pasa a participar no 
Circuíto de Pista Renfe (Liga Nacional).

     O Firrete consegue o subcampionato da Liga - 4ª Copa Xunta de Galicia e entra na lista dos 10 mellores clubs 
de España.

     Jesús Villar chega ao Centro de Tecnificación Deportiva en Pontevedra.

     Neste momento, cinco deportistas do Firrete pasan a formar parte da selección galega: Jesús Villar, Basilio Pe-
na, Antonio Filgueiras Gracia, José Torres Leira e Eva García Miño.

     Celébrase o 25 aniversario da Baixada do Eume en Piragua, que conxuntamente co 25 “Descenso Internacional 
del Sil” son nomeados pola FEP, con carácter único, como “Copa de España de Prata”. 

     O campión do Mundo en catro ocasións, Iván Clementiev, visita Pontedeume e comparte adestramento 
cos piragüistas eumeses. 

1992: AUDASA PATROCINA AO FIRRETE

     Comeza o patrocinio de “Autopistas del Atlántico”. Grazas ao financiamento de AUDASA (Autopistas del Atlánti-
co), o club dispuxo dos recursos económicos necesarios para mellorar notablemente as condicións de preparación 
e desprazamentos ás regatas do Equipo de Competición. 

     Jesús Villar obtén unha bolsa na Residencia Blume en Madrid, onde permanece concentrado coa se-
lección española durante dous anos.

     A C-2 Júnior de Jesús Villar (Alemán) e Basilio Pena é campioa de España sobre a distancia de 1000 m, conse-
guindo tamén o subcampionato en C-2 500 metros. Na mesma regata, Jacobo González logra a medalla de prata 
en C-1 5000 m e Eva García e Mónica Filgueiras acadan a medalla de bronce en K-2 dama 500 m. 

     O Firrete proclámase Campión Galego Júnior por equipos, obtendo no cómputo xeral a 2º praza no Campiona-
to Galego de Cadetes e Júnior (Trofeo Conde de Fenosa).

1993: CAMPIÓNS DE ESPAÑA

     O Firrete sobe ao máis alto do podio, por 1ª vez, no Campionato de España de Pista para Júniors e Cade-
tes, e consegue o 6º posto no Campionato de Pista Sénior.

     Sandra Villar é medalla de ouro en K-1 dama cadete 5000 m no Campionato de España de Inverno. O seu ir-
mán, Alemán (Jesús Villar), é subcampión no Campionato de España de Inverno e no de Pista sobre as distancias 
de 500 m e 1000 m, conseguindo xunto a Basilio Pena dobrete de ouro en C-2 500 m e C-2 1000 m. En cadetes, 
Ignacio Pico Rodeiro e Juan M. Lorenzo son medalla de bronce en C-2 cadete e medalla de ouro en C-4, acompa-
ñados de David García e Miguel Machado. Miguel Leira, Jesús Vázquez, Alberto Pardo e Roberto Martínez conse-
guen a medalla de prata en K-4 cadete.

     Os canoístas júnior Jesús Villar e Basilio Pena, xunto aos séniors Pablo  Tenreiro e Francisco Leira 
conseguen a medalla de ouro en C-4 (500 m e 1000 m) no Campionato de España en Pista para Sé-
nior. Pablo Tenreiro e Basilio Pena fanse tamén coa medalla de bronce en 500 m. 
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     Jesús Villar participa no Campionato do Mundo en Racice (República Checa)  acadando como júnior o 
5º posto en C-1 500 m e o 4º posto en C-2 500 metros.

     A C-4 do Firrete gaña a Copa do Mundo – Regata Príncipe de Asturias. Nesta mesma regata, Sandra 
Villar,  Lucrecia Ardao, Eva García e María García conseguen ser a 1ª embarcación K-4 dama Júnior en cruzar a liña 
de meta. 

     Dedícase un monumento a “El río Eume y sus piragüistas”. A estatua, obra do escultor Xoxardo, foi finan-
ciada por Endesa As Pontes e ubicada á entrada da “Ponte de Pedra”.

     Ramiro Piñeiro (adestrador do club e licenciado en Educación Física) participa en calidade de relator no Sim-
posio Internacional de Adestradores de Piragüismo que ten lugar no teatro Principal de Ponteve-
dra. O relatorio, que leva por título “A promoción deportiva nos clubs”  expón o traballo que se está a realizar no 
club eumés.

 1994: A COPA DE ESPAÑA DE CADETES

     David García consegue a medalla de bronce en C-1 cadete no Campionato de España sobre 5000 m.

     O equipo de cadetes  consegue  a 1ª posición no Campionato de España de Pista para Júnior e Cadete. O éxito 
é froito da entrega de 12 deportistas: Roberto Martínez Iglesias, Alberto Pardo, Fernando Villar e  Óscar Cal-
vo (Homes Kaiak); María García, Silvia Cruz García, Mabel Pena, Juana Rodríguez (Muller Kaiak) e David García, 
Juan Lorenzo, Fco. Javier Varela e Francisco Rico (Homes Canoa). O Firrete conséguese, así mesmo, a terceira pra-
za por equipos no campionato de España de Pista para Júniors e Cadetes.

     Roberto Martínez faise co subcampionato de España en K-1 500 m e en K-2 500 m formando parella con Alber-
to Pardo; David García e Juan Lorenzo conseguen medalla de bronce en C-2 500 m e Enrique Salvadores, Nicolas 
Zapatero, Ignacio Pico e Miguel Machado fanse coa prata sobre a mesma distancia e categoría en C-4.

     Premio á mellor proba organizada do ano: a 28ª edición da Baixada do Eume recibe o galardon da FGP. 

1995: SUBCAMPIÓNS DE INVERNO E CAMPIÓNS DE VERÁN

     Neste ano produciuse unha exitosa participación dos deportistas do Firrete, tanto nas regatas autonómicas 
como nas nacionais: o Firrete sobe ao podio por 1ª vez no campionato de España de Fondo (subcampións); gáña-
se por 2º vez o Campiónato de España por Clubs de Pista para Júniors e Cadetes; o club proclámase campión do 
Trofeo Conde de Fenosa (suma de puntos nos campionatos galegos) e é así mesmo o 1º Club clasificado na 3ª 
competición da Copa de España de Pista. 

     Sandra Villar consegue a prata en K-1 Júnior 5000 m no Campionato de España de Inverno e é seleccionada 
para participar na Regata Internacional de Bratislava como parte do equipo nacional Júnior.

     Nese mesmo ano, os deportistas do Firrete gañan 12 medallas no Campionato de España de Pista para Júnior 
e Cadetes. 

     O Firrete gaña a Liga-VIIII Copa Xunta de Galicia e é nomeado pola Federación Galega de Piragüis-
mo, durante a celebración da Gala Anual do Piragüismo Galego, como Mellor Club de Galicia da 
tempada; Eduardo Veiga (Presidente) recolle o galardón..Na mesma gala, “Autopistas del Atlánti-
co” (patrocinador do club) recolle  o premio ó mellor patrocinador.

     O Firrete convértese en campión galego de Infantís en augas do Río Miño (Caldelas de Tui) e finalizan 
un ano máis como subcampións da Liga - 7ª Copa de Galicia de Infantís. Os nosos deportistas máis destacados 
nesta categoría son: Marta Carrera, Azucena Filgueiras, Enrique Pardo e Laura Carrera.

     No mesmo ano, 25 alumnos da Universidade de Oxford reciben durante catro días un curso de piragüis-
mo en Pontedeume.

    Antonio Filgueiras e José R. Beceiro gañan a Baixada do Eume por 2ª vez en K-2 absoluta.

     O X Simposio Internacional de  Adestradores de Piragüismo celébrase en Pontedeume, e Pablo 
Tenreiro (adestrador do club e licenciado en Educación Física) participa co relatorio que leva por título “O traballo 
da velocidade nos clubs e a súa aplicación ao piragüismo”. 

      Rúa do Club Firrete, en Pontedeume, en recoñecemento dos logros deportivos.
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1996: PRESIDENCIA DE HONRA PARA DON JACINTO
     Juan Lorenzo consegue no Campionato de España de Inverno ser subcampión en C-1 Júnior.

      Gáñanse así mesmo 4 medallas de ouro ( e un 4º posto na clasificación por clubs) no Campionato de España de Pista para Cadetes e 
Júniors. David García e Juan Lorenzo son ouro en C-2 500 e 1000 m; estes dous deportistas, padexando con David Palmero e Francisco 
Rico, conseguen ser tamén campións en 1000 m. A cuarta medalla de ouro chega da actuación da C-4 cadete de Enrique Pardo, Roberto 
Díaz, Sergio Sánchez e Alberto Castro.

     José R. Corral, que nesta tempada forma parte do equipo do Firrete adestrado por Pablo Tenreiro, convértese no primeiro galego na 
historia que, nunha embarcación K-1, resulta vencedor absoluto do “Descenso Internacional do Sella”. Corral gaña a Copa España 
de Maratón, competición tras a cal é seleccionado e participa representando a España en K-1 no Campionato do Mundo de Maratón. 

     O Firrete participa na I Liga Galega de Kaiak-Polo, disciplina que comeza a implantarse en Galicia. Varios deportistas do club desprá-
zanse a Gales para participar, conxuntamente con deportistas integrantes do Grupo Xuvenil Endesa, nos III Xogos Intercélticos, nos que se 
clasifican como terceiros por Nacións Celtas.

     A xunta directiva do Firrete, reunida o 1 de setembro deste ano, acorda nomear a D.  Jacinto Regueira Alonso como Presidente 
de Honra do Club Náutico Firrete.

EQUIPO CAMPIÓN DE ESPAÑA NO ANO 1995
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1997: A BAIXADA CAMBIA DE TRAZADO
     A causa das manifestacións convocadas polos afectados das Fragas do Eume, a Baixada do Eume celébrase na ría por 1ª vez en 
trinta anos. O percorrido, con saída e chegada na Ponte do Ferrocarril, ten a ciaboga en augas próximas ao Campo da Festa.

     O Firrete resulta vencedor do Gran Premio de Galicia de Ríos e Travesías, e gaña,  por primeira vez na historia do piragüismo gale-
go, as tres regatas que se celebran no río Miño: a Copa Miño de Lugo, o Descenso do Miño de Ourense e o Descenso Internacional do Mi-
ño de Tui.

     A C-4 cadete (Diego Vázquez, Roberto Díaz, Samuel Curbeira e Enrique Probaos) e a C-4 Júnior (Sergio Sánchez, David Fernández, Fran-
cisco Rico e Alberto Castro)  conseguen a medalla de prata no Campionato de España de Pista para Júnior e Cadetes.

1998: SANTIAGO CRUZ ENTRA NO EQUIPO NACIONAL DE PROMESAS
     Santiago Cruz, campión galego Júnior e finalista en campionatos de España, é integrado neste momento no Equipo Nacional de Pro-
mesas que realiza a súa preparación en Pontevedra. Antonio Piñeiro, campión galego cadete, finalista nos nacionais e nesta tempada un 
dos mellores júniors de 1º ano a nivel nacional,  trasládase tamén a Pontevedra para adestrar no Centro de Tecnificación.

     A C-4 júnior (Alberto Castro, Sergio Sánchez, Roberto Díaz e Enrique Pardo) consegue a medalla de prata no Campionato de España de 
Pista para Júnior e Cadetes.

     David Curbeira, que gaña todas as regatas do Gran Premio de promoción de Galicia,  participa coa selección galega, xunto a  Rebeca 
Vázquez, na Copa de España de Infantís.

 1999: UN CLUB “NO EXILIO”
     David Curbeira  destaca como o mellor canoísta zurdo de Galicia e entra a formar parte do grupo de seguimento nacional. Rebeca 
Vázquez vence en varias regatas do Gran premio de promoción e é chamada a formar parte do grupo que adestra no Centro de Tecnifica-
ción.

     O Concello segue sen dar solución á reforma dos “Almacéns de Raxoi” e o Firrete continua adestrando “no exilio” e nunhas pésimas 
condicións nas deterioradas dependencias do que fora a antiga Carpintería de Ribeira.

JOSÉ CORRAL E PLABLO TENREIRO SANTIAGO CRUZ NAS “FERRERÍAS”
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2000: PREMIO NACIONAL PARA ENDESA
     David Curbeira, sendo cadete de 2º ano, ingresa no Centro Galego de Tecnificación Deportiva da Xunta de Galicia en Pontevedra  e 
proclámase campión de España en C-1 nas tres distancias posibles: Campión de inverno  (en Sevilla)  sobre a distancia de 5000 m e 
campión de España de Carreiras en liña (en Portodemouros) nas distancias de 500 e 1000 m.  

     A proposta do presidente do Firrete, o Grupo Endesa é galardoado co Premio nacional ao patrocinador polo seu apoio ao piragüismo. O 
galardón foi entregado no transcurso da gala nacional de piragüismo que organiza anualmente A Federación Española de Piragüis-
mo.

2001: A PRESIDENCIA DE RAMIRO PIÑEIRO
     En febreiro do 2001, Ramiro Piñeiro Oliveira, colaborador de Eduardo na anterior directiva e adestrador do club, toma o relevo e asume 
o cargo de presidente ata a actualidade (2016). As novas miras apostan por unha maior autofinanciación do club e por abrir o pira-
güismo a todas as persoas da nosa área de influencia. Póñense en marchar neste momento o Equipo de Lecer e o programa Fi-
rrete-Aventura. 

     No tocante ós logros deste ano, David Curbeira, sendo júnior de 1º ano, consegue 4 medallas no Campionato de España de Pista para 
Júnior e Cadetes (ouro en C-1 500 m, bronce en C-1 1000 m e prata xunto a Juan Pablo Velasco en C-2 500 m e C-2 1000 m). David for-
ma parte do equipo nacional e participa en C-2 500 e 1000 m formando parella co murciano Jorge Carrecedo no Campionato do Mun-
do Júnior (en Curitiva-Brasil, 2001), onde son finalistas.

     No mesmo ano, o concello do Barco de Valdeorras homenaxea ao “heroe por accidente” Enrique Pardo Probaos, quen, con 19 anos, 
non dubida en abandonar momentaneamente a competición do “Descenso do Sil” (ocupaba a 1ª posición) para rescatar a unha muller 
que se estaba afogando. A Federación Galega de piragüismo concédelle a Pala de Honra.

     O Firrete salta á rede informática co apoio de Política Lingüistica baixo o dominio firrete.com que se abordan temas como: quen so-
mos, a historia do club, a Baixada do Eume, o equipo de competición, o equipo de ocio-turismo, os resultados deportivos…

PÚBLICO NA “PRESA ROTA” DAVID CURBEIRA
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     A Baixada do Eume recorta o seu percorrido por causa dunha derruba na estrada que dá acceso ao 2º refuxio do Eume. A saída 
dáse para todas as categorías á altura do 1º Refuxio. 

2002: “CURRI” PROCLÁMASE CAMPIÓN DE EUROPA
     David Curbeira Miño consegue o campionato de Europa Júnior en C-1 1000 m e acada a medalla de bronce no C-1 500 m na cidade 
de Zagreb (Croacia). Convértese así no primeiro deportista eumés en acadar un título europeo.

     O equipo eumés de Kaiak-Polo  reaparece tras unha paréntese de cinco anos e acada a unha meritoria oitava praza na 1ª División 
Masculina da VII Liga Galega,  no que estaba a ser o primeiro ano de competición da maior parte dos  integrantes do equipo.

     A 36ª edición da “Baixada do Eume en Piragua” é premiada por la FGP na Gala Anual do piragüismo galego como “Mellor Regata 
Organizada”.

2003: GRAZAS A AUDASA E PRIMEIRO CONTRATO PARA O ADESTRADOR
     Ramiro Piñeiro deixa de ser o adestrador do club e céntrase exclusivamente nos labores directivos. Toman o relevo Óscar Calvo Ten-
reiro e Enrique Salvadores López. O club aposta pola profesionalización dos técnicos, e Óscar convértese no primeiro adestrador na his-
toria do club cun contrato profesional. No equipo técnico, entre outras persoas, figura Rebeca Vázquez Miño.

     Finaliza o patrocinio de Audasa (Autopistas del Atlántico). O club agradece os 11 anos de patrocinio ininterrompido e o seu presi-
dente recoñece publicamente a vital importancia do seu papel nos éxitos deportivos logrados.

     Fernando Vilela Fonticoba consegue para o Firrete  primero posto en Kaiak de Mar na Regata Trofeo Príncipe de Asturias.

     En canto ós logros deportivos deste ano, Jaime López acada a medalla de bronce no Campionato de España de Pista en C-1 cadete. O 
“tridente infantil eumés” (Aarón Casás - Antonio Martínez - e Isabel Leira) obtén varias medallas de ouro nas regatas nacionais de pista, 
participa  representando a Galicia no Campionato de España por Autonomías e é chamado pola FEP á concentración de “detección de ta-
lentos”. 

EQUIPO DE KAIAK POLOENRIQUE S.  E REBECA V.OSCAR CALVO
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2004: APOSTAN POLO FIRRETE-AVENTURA
     Jaime López, Yeray Picallo, Juan Carlos Lorenzo e Néstor Feal son medalla de ouro en C-4 Júnior no Campionato de España de Pista pa-
ra Júnior e Cadetes. Isabel Leira é elixida mellor deportista eumesa das tempadas 2003-2004 durante a Gala do deporte eumés.

     A Asociación Euroeume e a Consellería de Medio Ambiente apostan polo proxecto Firrete-Aventura, e conceden axudas económicas pa-
ra a compra de equipamento e o deseño de itinerarios ambientais acuáticos cos seus respectivos programas de actividades de educa-
ción ambiental.

 2005: A DIRECCIÓN XERAL PARA O DEPORTE PROMETE
    Yeray Picallo acada o subcampionato nacional de 500 metros en C-1 Júnior.      

     A Dirección Xeral para o Deporte comprométese a subvencionar a instalación para o Firrete. Portos de Galicia publica un ano máis tarde 
a Concesión Demanial do terreo que acollerá a instalación, en tanto que a Dirección Xeral para o Deporte, a Deputación da Coruña e o Con-
cello de Pontedeume aproban o plan de obras e de execución por valor de 601.000 euros. 

 2006: HOMENAXE PÓSTUMA A DON JACINTO REGUEIRA
     Laura Rodríguez consegue o subcampionato nacional Júnior de 1000 metros e acada a oitava praza no Campionato de España Sénior e 
Miguel Soro (canoísta cadete) logra ser o campión de España de Maratón. 

     O 9 de setembro, con motivo do 40 aniversario da Baixada do Eume, o Firrete aproveita a ocasión para lembrar a figura de don Ja-
cinto Regueira Alonso, adicando a 40ª Baixada á memoria xuíz-árbitro internacional, impulsor da devandita regata. Eliodoro Zapata Re-
gueira (representante da familia de don Jacinto) é quen, dende a tarima de entrega de trofeos, se dirixe ao pobo de Pontedeume para 
recordar ao seu tío, don Jacinto Regueira Alonso, e agradecer ao Club Náutico Firrete esta homenaxe.

     A empresa Hijos de Rivera S.A. coa súa marca comercial Cabreiroa comeza a apoiar económicamente ao Firrete.

BAIXADA DO EUME - 2008FIRRETE AVENTURA LAURA RODRÍGUEZ



PÁX. 17

2007: 601.000 € QUE NUNCA SE EXECUTARON
     O presidente desilusionado expón ante a asemblea de socios o referente á instalación deportiva que habería de acoller ao noso 
club. Malia os esforzos burocráticos realizados desde o mesmo para que se licitase a obra, non houbo ningunha empresa (das nove que 
se interesaron) que a quixera acometer: a infravaloración do proxecto por parte do arquitecto redactor resulta ser a principal causa de que 
a obra, de titularidade municipal, non chegue a iniciarse.

     No relativo ós logros deportivos, Miguel Soro e Aarón Casás  (canoístas júnior) obteñen a  medalla de bronce no Campionato de España 
de pista tanto en C-2 coma en C-4 acompañados por Antón Rey e Sergio Vázquez.

 2008: CARLOS PÉREZ RIAL ASINA NO LIBRO DE OURO
     Compromiso económico de Leite Celta para patrocinar os proxectos deportivos do club.

     O Firrete confirma a súa progresión  e consegue o título de subcampión da Liga-Copa España de Promoción, gañando dúas  (en Ibiza e 
Zaragoza) das seis regatas nacionais. Brais Casás demostra ser o mellor canoísta infantil de España, vencendo en tódalas regatas .

     Miguel Soro, internacional con España, medalla de prata na Copa do Mundo de Maratón en Crestuma, consegue clasificarse pa-
ra o Campionato do Mundo de Maratón que se celebra  na República Checa e no que acada a 10ª posición en C-1 Júnior.  

     O medalla de ouro en K-2 500 m nos Xogos Olímpicos de Pequín, Carlos Pérez Rial,  “Perucho”, que estivo presente no acto de entrega 
de trofeos da Baixada do Eume, asina no “Libro de Ouro” do Concello.

     Miguel Soro e Yeray Picallo pasan a formar parte do Equipo “Promesas 2012”, un proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia, a 
Real Federación Española de Piragüismo e a Federación Galega na que se agrupan os mellores deportistas co fin de preparar as Olimpía-
das en Londres.

2009: O FIRRETE GAÑA A COPA XUNTA DE GALICIA
     O club Náutico Firrete colócase como 4º club de España (7º no 2008, 10º posto no 2007 e 13º do 2006) segundo a puntuación final da 
Liga Nacional, e consegue (por segunda vez na nosa historia) a 1º posición na Liga - Copa Xunta de Galicia. Os de Pontedeume acadan a 
2º posición na Copa España de promoción, a 6ª praza na Copa España de Pista, a 1º posición na Copa Galega de Promoción e a terceira 
praza na Copa Galega de Pista.

     O equipo de infantís do Firrete proclámase Campión de España en Verducido. É tamén neste momento cando David Amenedo e  
Javier Piñeiro demostran estar entre os mellores canoístas  Infantís  de España, pois vencen en varias regatas disputadas, tanto nacionais 
como autonómicas.

     Yeray Picallo, internacional con España, participa no Campionato de Europa Absoluto e no Campionato do Mundo  en Canadá. 
Exitosa é tamén a súa tempada a nivel nacional: consegue o dobrete en 500 e 1000 m, sendo nomeado Mellor Deportista Eumés.

     O Alcalde de Pontedeume (Gabriel Torrente Piñeiro) e o presidente do club (Ramiro Piñeiro Oliveira) viaxan á sede de Portos 
de Galicia en Santiago co obxectivo de iniciar a construción dunha instalación deportiva digna. O presidente de Portos de Galicia (Jose 
Manuel Álvarez Campana), en resposta,  acode o 15 de decembro a Pontedeume para describir “in situ” as características do proxecto 
aprobado, cun custo total de 700.000 euros.
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2010: YERAI PICALLO E ANDRÉ OLIVEIRA, FINALISTAS NO EUROPEO
     Yeray Picallo e André Oliveira son finalistas en C-2 1000 m no Campionato de Europa Absoluto. Participan tamén no Campionato de Europa Sub-23 en Moscú 
e no Campionato do Mundo en Polonia. Brais Casas demostra ser o mellor canoísta de España cadete e vence nos Campionato sde España .

     O Firrete viaxa en avión a Barcelona con 37 deportistas para conseguir o Subcampionato de España de Xóvenes Promesas (Infantís e Cadetes).

 2011: 24 MEDALLAS NOS NACIONAIS E 5 DEPORTISTAS SON INTERNACIONAIS
     O balance neste ano é magnífico: un total de 24 medallas conseguidas nos distintos campionatos nacionais, con 8 deportistas que foron campións de España 
e 7 que alcanzaron a acreditación da Xunta para ser considerados como deportistas galegos de alto nivel.

     Os deportistas do Firrete cruzan fronteiras: Yeray Picallo, Antonio Campos e André Oliveira son finalistas no Campionato de Mundo Absoluto en Poznan 
(Polonia); Brais Casás participa no Campionato do Mundo Júnior en Brandemburgo (Alemania)  e Pablo García remata en 6ª posición no Campionato de Europa 
de Maratón en Francia. Todos eles proclámanse campións de España.  Antonio Campos García consegue o subcampionato do Mundo de Maratón en Singapur.

     David Amenedo e Javier Piñeiro son subcampións de España Cadetes en C-2 1000 m,  mentres que Miguel Soro e Basilio Pena fan o propio en C-4 1000 m 
padexando cos internacionais do club.

2012: A  PRESENZA DO CLUB NAS REDES SOCIAIS
     O dominio en internet do Firrete pasa a ser firrete.es e o 30 de decembro navegamos en “facebook” e “twitter”. para destacar a 2º praza na Superliga 
Galega de Piragüismo, máxima competición deste deporte en Galicia na que se fai balance dos resultados en pista, travesías e ríos e promoción. 

     André Oliveira, Miguel Soro e Brais Casás volven a ser internacionais representando a España.

     O Firrete inicia tamén neste ano un proxecto de colaboración coa Asociación de clubs de Orientación e Raids, ocupándose  de todo o referente á sec-
ción de piragüismo nos diferentes Raids da liga galega: As Somozas, Negreira, Ferrol, Arzúa…

EQUIPO CAMPIÓN COPA XUNTA 2009

YERAY PICALLOMIGUEL SORO ANDREA PIÑEIRO BRAIS C., PABLO G., YERAY P. E ANDRÉ O.
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 2013: 1º TROFEO CONCELLO DE PONTEDEUME
     O Trofeo Concello de Pontedeume para a  promoción do piragüismo (benxamín, alevín, infantil e cadete) puntuable para a Liga Deputación da Coruña, que 
volve a organizarse despois duns anos de parada. O Firrete nesta ocasión acada o 1º posto, vencendo en tódalas regatas que se disputan. O Firrete xa organizará 
en varias ocasións regatas destas características dentro do calendario da FGP, puntuables para a Copa Xunta de Galicia (Gran Premio de promoción).

     Recepción no Concello para os internacionais do club. Yeray Picallo, André Oliveira, Miguel Soro, Brais Casas e  Pablo García reciben unha placa conme-
morativa en proba de admiración e agradecemento do pobo eumés. 

     André Oliveira e Brais Casás son internacionais con España, e o canoísta júnior Javier Piñeiro consegue a medalla de bronce en C-1 500 m no Campionato de 
España.

     No mesmo ano, un convenio coa Universidade da Coruña fai posible que 130 alumnos de Ciencias da actividade Física e o Deporte do INEF participen nunha 
xornada de iniciación ó piragüismo (na materia de Actividades na natureza). 

2014: TAMÉN EN MARATÓN
     André Oliveira e Yeray Picallo son segundos na final B do Campionato do Mundo en Moscú. André participa tamén na proba de 4 x C-1 200 m con Sete Benavi-
des, David Cal e Adrián Sieiro, acadando un 6º posto na final A.

     Andrea Piñeiro dá a sorpresa e consegue a medalla de bronce en K-1 Júnior 500 m no Campionato de España.

     Santiago Cruz e Antonio Rey son medalla de prata no Campionato de España de maratón. David García é prata en C-1 cadete. Néstor Igrexas e 
Jorge Freire acadan o 3º posto galego (5º nacional) e Sofía Rodríguez remata en 3ª posición en K-1 Cadete no Campionato Galego (7ª na Copa de España).

2015: O FIRRETE GAÑA POR 21ª VEZ A BAIXADA
     Ao igual que no 2011, 5 deportistas do club participan en regatas internacionais e levan nome do Firrete e de Pontedeume polo mundo 
adiante: Santiago Cruz proclámase campión de Europa de maratón na categoría K-2 Veterano, no campionato celebrado en Bohing (Eslovenia); André Oliveira 
participa coa selección Española en dúas citas internacionais sempre en C-1 1000 m (Campionato de Europa  en   Racice, República Checa, no que foi 7º, e nos 
primeiros  Xogos Europeos da historia que se celebraron  en Bakú-Azerbaixán, nos que acadou praza de semifinalista);  Antón Rey completa unha gran tempada 
na que logra a 2ª posición no Maratón Internacional de Crestuma en K-1 Sénior, ademais de acadar con Santiago Cruz a 4º posición absoluta no campeonato de 
España de maratón; David García acada o título de Campión de España de maratón en C-1 Júnior e  participa no Campionato do Mundo de Maratón que se cele-
bra en Gyor (Hungría) onde consegue unha meritoria 9ª posición no seu primeiro ano na categoría e como colofón, Andrea Piñeiro clasifícase para participar no 
Campionato de Europa de Pista para Júnior e sub-23 (Romanía), onde participa en K-2 500 m Júnior e logra praza de semifinalista.

     Si ata principios da década dos anos 80 os clubs de Lugo (Fluvial e Brétema) eran os claros dominadores da Baixada, o Firrete que gaña no 73, 82, 84, 86 e 
convertese coas seus sete triunfos dos anos 90 e os dez, desde a entrada do novo milenio, na entidade que en máis edicións se impuxo na clasificación final por 
clubs. Jesús Rodríguez León do Fluvial do Barco gaña o eume por 13ª vez: 12 edicións en K-1 e 1 en K-2 (entre el 2002 y el 2015).

TROFEO CONCELLO PONTEDEUME CAMPIONATO ESPAÑA SENIOR 2016 ANDRÉ OLIVEIRA E DAVID FERNÁNDEZ 



2016: 50 ANOS DE PIRAGÜISMO EN PONTEDEUME: O FIRRETE ENCONTRA O SEU NIÑO
     André Oliveira e David Fernández non conseguen a clasificación para os Xogos Olímpicos de Brasil ao rematar en 6ª posición no pre-olímpico. Sen 
embargo, as seis medallas que conseguen os sénior do Firrete demostran que  son o equipo de canoa máis forte no campionato de España. En 1000 
m, David Fernández consegue o ouro en C-1, e en C-2 con André Oliveira. Estes mesmos padexeiros, xunto con Yeray Picallo e David Maquieira conse-
guen tamén a prata en C-4. En 500 m o C-4 alcanza outro ouro máis, e nos 200 m continuaría a hexemonía do equipo eumés con outro ouro máis en 
C-4 e a prata de Yeray Picallo e David Maquieira no C-2.

     No tocante a club, o Firrete ocupa o  seu arelado niño despois de 47 anos de ir e vir, de "buscarse a vida", de “okupar” locais que ían que-
dando en desuso, acondicionándoos na medida das nosas posibilidades económicas. Son tamén 47 anos de loita, de pelexa por unhas insta-
lacións dignas, acordes ao nivel que demostraron os deportistas desta entidade. 

    O piragüismo en Pontedeume segue a levar por símbolo unha andoriña de mar, de pescozo negro, con grandes aptitudes para a pesca 
(guía de pescadores), coñecida como charrán  ou pirrín  e que só na ría onde morren as augas do Eume se coñece co nome de firrete.

     Ben sexa en canoa ben en kaiak, máis de 3.000 persoas cada ano (equipo de competición, equipo de lecer e programa Firrete-aventura) 
gozan do empuxe dun deporte asentado en Pontedeume. 

     Grazas a todas as persoas que fixeron e fan posible que o Firrete manteña o seu voo.

Club Náutico Firrete 2016


