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VISITAS GUIADAS COSTA DOS CASTROS, DO 14 De 
xUllO AO 15 De SeTembRO, InClUSIVe:
-Os xoves e venres 12.00 h, “A Cabeciña”.
-Os venres 22.30 h visita nocturna, “A Cabeciña”.
-Os sábados e domingos 12.00 h, barrio do Arrabal.
-Os sábados 22.30 h visita nocturna “Agua dos Cebros“.
Necesaria inscrición nas visitas nocturnas, prazas
limitadas. +info e inscricións no 689 35 57 13.

FeSTAS POPUlAReS: As solicitudes para a celebración 
de festas e verbenas populares deben presentarse 
con alomenos 10 DíAS de antelación, xunto con toda 
a documentación necesaria, na SeDe eleCTRónICA 
da web do Concello. Para a xestión na Sede Electrónica 
é necesario ter o Certificado de firma electrónica que 
se obtén na Axencia Tributaria.

DOmInGO 6 AGOSTO 
-Curro das moscas, en Torroña

lUnS 7 AGOSTO (FeSTIVO lOCAl)
-Festa na honra de San Mamede, en Pedornes
-Festa na honra de San Mamede, en Loureza

DOmInGO 13 AGOSTO
-Curro das moscas, en Mougás

SÁbADO 19 AGOSTO
-Virxe do Rosario, en Refoxos

DOmInGO 27 AGOSTO
-Roteiro das Redeiras de 10.30 a 14:00 h
(percorrido pola costa ata o Mosteiro, onde as redeiras 
mostrarán as súas artes)
Prazas limitadas, inscrición no Concello: 986 362 125
-Unidade móvil de reciclaxe no entorno do Mosteiro
Haberá hinchable para os nen@s

SÁbADO 9 SeTembRO
-Festa da bicicleta, en Mougás (organizado pola AAVV de 
Mougás) 

DOmInGO 10 SeTembRO
-I Trail DuatlOia Costa dos Castros
+info: duaoia.galitiming.com, organiza “As Lebres de Oia”
contacto tfnos.: 600 410 055  672 172 740

FIn De SemAnA 15, 16 e 17 SeTembRO
-Festival do Rei Sol 
+info: facebook Costa dos Castros

VenReS 15 SeTembRO
-20.30 Teatro “O que hai que ver“, co grupo “Fulano, Mengano 
e Citano”, na Casa cultural de Pedornes, dentro do Programa 
“Cultura no Camiño”.

SÁbADO 16 SeTembRO
-19.00 Concertos de Verán, na casa Cultura de Mougás:
   Coral Polifónica Vagalume
   Coro de Vincios
   Coro de Moaña

xOVeS 21 SeTembRO
-18.00 Charla-Coloquio co psicólogo e terapeuta familiar Jose 
Cardama: “Como protexer sen sobreprotexer”,
no CEIP Mestre Manuel García
+ info no Concello de Oia: 986 362 125

SÁbADO 23 e DOmInGO 24 SeTembRO
-Festa na honra de San Cosme e San Damián, en Sta. Mª de Oia

VenReS 29 SeTembRO
-Festa na honra de San Miguel, en Viladesuso

PenDenTe COnFIRmAR SeTembRO
-Festa da auga, en Mougás 
+info: AAVV. de Mougás

AXENDA

Boletín nº 4 Agosto - Setembro 2017

OIA, UnHA OllADA xOVen
AbeRTO O PRAZO De InSCRICIónS
O Concello de Oia abre o prazo de inscricións para 
participar nun programa dirixido a xóvenes, para 
traballar a sensibilización, dinamización e participación 
da mocidade rural na posta en valor do noso 
patrimonio natural, histórico e cultural. 
É un programa onde se ofrece aos xóvenes do Concello 
a posibilidade de coñecer o patrimonio do noso 
patrimonio, mediante a participación en obradoiros de 
creatividade dixital, sendeirismo,  concursos, e moitas 
máis actividades.
Os destinatarios son xóvenes entre 12 e 16 anos que 
cursen estudos de Educación secundaria.
Datas aprox. e duración: setembro  - aprox. 28 h.
A celebración desta actividade está condicionada 
a concesión dunha subvención da Dirección Xeral 
de Xuventude. Non obstante, é importante que os 
interesados se inscriban para reunir un grupo mínimo 
necesario para levala a cabo, en caso de ser concedida.
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NOVAS

                                         Que, segundo establece a Orde do 15 de xuño de 2017 da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, 
declárase como época de perigo alto de incendios forestais para o ano 2017 as datas comprendidas 
entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.
esquema prohibicións contempladas na lei 3/2007 de Incendios de Galicia en concordancia ca lei 
7/2012 de montes de Galicia:

RECORDA

ZONAS DE ALTO RISCO  
DE INCENDIO 

EPOCA DE PERIGO ALTO 
INDICE RISCO DIARIO INCENDIOS (IRDI) 
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Acceso, circulación e permanencia de persoas  e bens en 
terreos forestais ,camiños forestais, camiños rurais e outras 

vías que os atravesen (* excepcións) 
   

  

Executar traballos que supoñan emprego de maquinaria 
agrícola ou forestal en terreos forestais ou de influencia 

forestal 

Obrigatorio equipamento con 
✓ Dispositivos de retención de chispas 
✓ Antilapas 
✓ Equipamento de extinción 

Outra maquinaria precisa autorización 

Queimas controladas en terreos agrícolas, forestais e de 
influencia forestal 

 

    

Queimas agrícolas ou forestais en zonas agrícolas, forestais e 
de influencia forestal 

     

Realizar fogueiras para recreo ou ocio e para iluminación ou 
confección de alimentos (BBQ) en zonas agrícola, forestal ou 

de influencia forestal      

Uso do lume nas festas locais ou de arraigada tradición 
popular  

Requerirá a autorización do Concello 

Utilización de fogos de artificio ou de outros artefactos 
pirotécnicos para festas de arraigada tradición  

Suxeita á autorización previa do Concello que 
comunicará ó distrito 48 h. antes 

 

Fumigación ou desinfección en panais de abellas 
 

Permitido só a dispositivos con retención de chispas 

Fumar ou facer lume de calquera tipo en terreos forestais ou 
vías que os limitan ou atravesan 

     

Acampadas fora das zonas delimitadas 
     

 

bAnDO

INFORMACIÓN DE INTERESE

*Excepcións: Ver artigo 32 da Lei 3/2007 de Incendios de Galicia (persoas residentes, propietarias e productores forestais, persoas que 
alí exerzan a súa actividade profesional, acceso e permanencia nas áreas recreativas debidamente equipadas nos termos da lexislación 
aplicable, cazadores que participen en actividades cinexéticas autorizadas, persoas expresamente autorizadas para realizar actividades 
recreativas, deportivas ou turísticas […].
Poden consultar o índice de Risco Diario de Incendios (IRDI) na web:
http://mediorural.xunta.gal/nc/areas/forestal/incendios_forestais/irdi/

AUlA De ACOllIDA
Se abre o prazo para solicitar a Aula de Acollida para o 
curso escolar 2017-18, no CEIP Mestre Manuel García, 
para o cal é preciso un grupo mínimo. 
+ info no Concello: 986 362 125.

VOlUnTARIOS PARA ReTIRAR nIÑOS De AVeSPAS
Os veciñ@s que queiran colaborar voluntariamente co 
Concello nesta loita contra estra praga, poden facelo 
chamando ao teléfono do Concello, para darse de alta 
como voluntario.



IMPORTANTE - RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
A RECOLLIDA dos voluminosos (mobles, colchóns, 
somieres, electrodomésticos de liña branca (lavadoras, 
frigoríficos...), televisores e aparellos eléctricos e 
electrónicos de pequeno tamaño, Se ReAlIZA O ÚlTImO 
MARTES DE CADA MES.
Para que o Concello os recolla, É PReCISO COmUnICAlO 
NO TFNO.- 986 362 125, con varios días de antelación, 
facilitando os seguintes datos:
- Datos de contacto
- Horario para localizar os solicitantes. Contactarase pola 
mañá co cidadán.
- Dirección do punto de recollida
- Relación de aparellos que han de retirarse.
O COnCellO lembRA QUe É PReCISO AVISAR, e 
QUe eSTÁ PROHIbIDO DePOSITAR os mobles e outros 
aparellos, nos espazos públicos ou colectores de lixo o 
resto do mes.

AVISO SObRe PRAGA QUe AFeCTA AOS CíTRICOS 
Segundo se recolle na Resolución do 1 de xuño de 2017 
(DOGA do 23 de xuño), o Concello de Oia está afectado 
pola praga que afecta aos cítricos e a outras especies 
ornamentais, chamada psílido africano dos cítricos.
É unha praga moi perigosa e que resulta totalmente 
letal para as plantas afectadas, polo que a Consellería do 
Medio rural establece a prohibición de movemento de 
todas as especies sensibles dentro das zonas afectadas, 
e a comercialización de froitos de cítricos con follas ou 
pedúnculos que procedan das citadas zonas (se só se trata 
do froito sen folla ou tallo sí poden ser comercializados). 
Esta prohibición afecta aos viveiros, e tamén a outros 
establecementos de venda de subministracións 
agrícolas, e demais lugares onde se poidan comercializar 
cítricos, como as feiras. 
O incumprimento desta prohibición poderá ser 
considerada infracción grave. +info no 012.

MEDIO AMBIENTE SERVIZOS SOCIAIS
TAlleReS De OCIO e 
TemPO De leCeR
O Concello, dende a 
Concelleria de Servizos 
Sociais, inicia o 2 de agosto, 
uns Talleres gratuitos de 
Ocio e Tempo de lecer 
para nen@s entre 4 e 11 
anos. 
Estas actividades están 
encamiñadas a mellorar 
o desenrolo social dos 
rapaces, á establecer 
relacións cooperativas e 
fomentar un ocio saudable. 
Será os Mércores en 
Burgueira (Casa da 
médico), e os Xoves no CEIP 
Mestre Manuel García, 
impartido pola Educadora 
Social, Mercedes Vilar.
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ReVISIón DA ITV De VeHíCUlOS AGRíCOlAS en OIA
Lugar: Campo da festa de Torroña
Data: 19 de setembro de 9:00 h a 13:30 h. e de 15.15 a 18 h. 
Solicitude de cita previa como máximo cun mes de antelación a data de desplazamento indicada, no teléfono 902 
309 000 ou na web www.sycitv.com. Este calendario e horarios queda supeditado a posibles cambios determinados 
pola mesma ITV, de ser o caso anunciaríase convenientemente. 
A admisión de vehículos con características especiais estará condicionada á posibilidade de realizar as operacións 
de inspección regulamentarias.

CULTURA E DEPORTE
QUÉ LEER... PUBLICACIÓNS RECENTES ONDE SAE OIA
“los mejores paseos por la costa gallega”, de Anxo Rial
Galicia ten unha franxa costeira, onde o mar baña unha enorme extensión de litoral que chega ata 
os 1.498 km. Este libro nace co ánimo de percorrer boa parte da costa galega a través de rutas con 
encanto, paseos con un mar sempre presente. Neste caso, o autor, Anxo Rial, inclúe dentro destes 
sendeiros a Ruta Máxica de Oia, o que agradecemos dende o Concello. 
O libro se pode adquirir nas librerías por un prezo aproximado de 17,60 euros. 

“Vivencias de un niño de aldea en los años cincuenta”, de manuel Diego estévez
Manuel Diego Estévez naceu en Pedornes en 1948, é doutor en Medicina e 
cirurxán xeral, así como profesor en varias universidades do Sur de España. Sendo 
os seus pais oriundos de Pedornes, pasou a súa infancia ata os once anos na súa 
terra natal xunto a súa nai, a súa tía e a súa avoa. Durante este tempo coñeceu as 
súas xentes e os seus costumes, e se integrou nas faenas agrícolas, desfrutando 
cos seus amigos da infancia. Neste libro recolle parte das súas viviencias. 
Poden adquirir un exemplar por 15 euros nalgunhas librerías. 
+ info na Oficina de Turismo: 986 362 225.

ÉxITO DO CAmPUS DePORTIVO CelebRADO en OIA
O Campus Deportivo celebrado do 17 ao 21 de xullo, organizado polo Club de Fútbol 
Oiense coa colaboración do Concello, foi todo un éxito. 
Participaron 35 nen@s de tódalas parroquias, e se lles fixo corto. A cargo de dous 
monitores titulados, puideron adquirir coñecementos sobre distintos deportes como o 
fútbol, tenis, baloncesto e balonmán. O día da clausura, contaron coa visita de marta 
Pombal, recén campioa da Liga Nacional co Mecalia Atlético Guardés, onde os cativos 
aproveitaron para facerlle preguntas do máis singulares, e para aprender novas técnicas 
de balonmán.

DeSCUbRen nOVOS PeTROGlIFOS PReTO De AUGA DOS CebROS, en PeDORneS
Coa limpeza da vexetación do entorno do petroglifo do Barco, en Pedornes, se descubriron novos gravados na 
súa contorna. O gravado de Auga dos Cebros é o único en Europa que conten tres barcos mediterráneos cos que os 
primeiros poboadores da zona deixaron constancia da existencia de relacións comerciais co sur do continente fai 
4.000 anos. Os novos gravados presentan motivos xeométricos como círculos concéntricos, liñas indeterminadas 
e cazoletas. Tamén é de destacar un gravado nunha rocha na que figuran liñas serpenteantes, e que poden 
representar a cabeza dunha víbora.

ALGÚNS EVENTOS DE XUÑO - XULLO
FeSTA DA FlOR

O pasado 25 de xuño, 
visitamos o noso pobo 
irmá da Freguesía de Oiã, 
onde celebraron a terceira 
edición da Festa da Flor. 
Puidemos vivir de preto 
esta celebración, o gran 
traballo que hai detrás e a 
enorme participación das 
asociacións para levala a 
cabo. 
FeSTA DA bICICleTA

Máis dun centenar de 
persoas participaron na 
Festa da Bicicleta que se 
celebrou o 22 de xullo, 
organizada polo Concello 

coa colaboración do Club 
Ciclismo Oiense. 
As familias puideron 
desfrutar dunha xornada 
en bicicleta. Finalizada 
a marcha, se sortearon 
moitos premios, e os máis 
cativos desfrutaron da 
actuación do Mago Pago, 
encadrada dentro do 
Programa de Cultura no 
Camiño.
ROmeRíA DA 
mADAnelA

O 23 de xullo se celebrou 
a XIII Edición da Romería 
da Madanela, no monte 
da Pedrada, un lugar 
de encontro entre 
dous pobos: Burgueira 
e Barrantes, onde 
concorreron centos de 
persoas para asistir á Misa 
e procesión. 
Un miradoiro único, 

onde foron descubertos 
vestixios dunha gran 
fortificación medieval 
composta por tres recintos 
amurallados. 
Na parroquia de Burgueira, 
conta a tradición popular 
que tódolos anos ían a 
festa da Santa o 22 de 
xullo, e lembran tamén 
oír falar que para pedir 
que chovera, en tempo de 
seca subían a Madanela 
en rogativa. 
II eDICIón DO FeSTIVAl 
COSTA DOS CASTROS

Éxito da II Edición do 
Festival Costa dos Castros. 
Un fin de semana onde 
se puido desfrutar 
da música tradicional 
galega, coa actuación 
dos grupos das Malvelas, 
Tanxugueiras, Pelepau,...., 
tamén Feira de artesanía, 
visitas guiadas á Igrexa 

e ao petroglifo Auga dos 
Cebros, unha Gymkana 
pirata,... Organizado polo 
Concello e a asociación 
Minho Reggae, persigue a 
unión da música folk e a 
difusión e posta en valor 
do noso patrimonio. 
PeRCORRIDOS De CAZA 
en bURGUeIRA

Os afecionados ao tiro 
ao prato, se volveron 
reunir para a práctica 
deste deporte o pasado 
9 de xullo. Foi un día 
de convivencia onde se 
contou coa presencia do 
presidente da Federación 
Galega de Caza de 
Pontevedra, Paco Couselo, 
o Xefe de Servizo de 
Deportes de Pontevedra, 
Daniel Benavides, e 
a Alcaldesa de Oia. 
Clasificación oficial: 1º 
Torres, 2º Rivero e 3º Toy.


