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Fogueiras san Xoán: As solicitudes para as 
fogueiras de San Xoán, deben presentarse por Rexistro 
no caso de persoas físicas, ou vía Sede Electrónica no 
caso de Asociacións, o prazo remata o vindeiro 16 de 
xuño, inclusive.

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.

3 XuÑo 
-10.00 Pachanga das Escolas de Fútbol Oia - A Guía
no Campo de Fútbol As Tornas 
-Festa na honra da Virxe do Carmen en Sta. Mª Oia

4 XuÑo
-Festa na honra do Santísimo en Sta. Mª de Oia
-20.30 Estreo da obra infantil “O Espantallo”
co grupo Teatro “Os cabalos rosas brincan no patín”
na Casa Cultural de Viladesuso
-Curro de Torroña

5  XUÑO - Festivo local
-Festa na honra da Virxe do Mar (patroa do  Concello)
en Sta. Mª de Oia - Coa banda da Brilat

10 XuÑo
-Misa na honra do Santísimo en Viladesuso

17 XuÑo
-Festa do Carmen en Viladesuso
-19.30 Teatro “A Lotería“ co grupo “Atalaya“
no Centro Cultural de Mougás, Organiza AA.VV. Mougás

25 XuÑo
-Excursión a Oiã  - Portugal, pola “Festa da Flor”
Inscricións no Concello: 986 36 21 25 / 639 32 94 93

1 XuLLo
-Festa na honra de San Pedro en Burgueira
-21.00 Teatro “A ida do Pavosaurio“ con “Os mellores do 
grupo“, no Centro Cultural de Mougás

2 XuLLo
-Teatro “O Espantallo” co grupo “Os cabalos rosas brincan no 
patín“ no Centro Cultural de Pedornes (pendente confirmar)

7 - 8 - 9 XuLLo
-II Festival Costa dos Castros
+info 986 36 21 25 e no facebook Festival Costa dos Castros

8 XuLLo
-Festa na honra do Santo Anxo en Loureza
-Festa na honra da Virxe do Carmen en Mougás

17 ao 21 XULLO
-Campus Deportivo Oia para nen@s de 5 a 14 anos
co Club Fútbol Oiense - Concello de Oia
+info 639 32 94 93 - 986 36 21 25

22 XuLLo
-Festa da Bicicleta 
coa actuación a continuación do Mago Paco
Organiza Concello e Club Ciclismo Oiense
+info 666 60 94 10 - 986 36 21 25 

23 XuLLo
-V Marcha cicloturista - Club Ciclismo Oiense
+info 666 60 94 10

30 XuLLo
-Romería da Madanela

aXenda

Boletín nº 3 Xuño - Xullo 2017

a veciÑa máis LonXeva de oia, PuriFicación 
granja, cumPre 101 anos
Purificación Granja Valverde, do barrio de A Riña -de 
Santa María de Oia-, celebrou o seu 101 aniversario 
rodeada da súa familia. Tamén recibiu a visita da 
Alcaldesa Cristina Correa, quen lle fixo entrega, en 
nome do Concello, dun ramo de flores. 
Preguntándolle o segredo para manterse tan ben aos 
101 anos, nos contou entre risas que “Tódalas mañás, 
todas, todas, o primeiro que fago é tomar unha 
cucharadiña das do café de mel”, sen esquecer que “se 
como unha comida forte ou vexo que me encontro mal, 
mollo a boca con augardente de cereixa, e parece que 
xa me consola”. Adora aos seus 6 netos e 10 bisnetos, 
e nos recorda que dentro de pouco serán 11. 
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recorda

novas

Miguel Blanco Álvarez, de 83 anos, da 
parroquia de Sta. Mª de Oia, recibiu 

do Concello e da Federación Galega de Caza 
de Pontevedra, un recoñecemento pola súa 
brillante traxectoria deportiva -de máis de 
cincuenta anos-, no tiro ao prato. Tivo lugar 
na XXXI Edición do Campionato provincial 
de Percorridos de Caza que se celebrou o 
pasado 23 de abril en Burgueira. 
É de salientar que Miguel tamén foi Alcalde 
de Oia dende 1966 ata 1970.
Ata a súa casa nos desprazamos para saber 
un pouco máis da súa historia.
- Miguel, ¿como comezou esta afición?
- Eu xogaba ao fútbol e no descanso, cando 
era tempada de caza, viñan os cazadores 
e aquilo xa me empezou a gustar, aínda 
que meu pai non quería que mercara unha 
escopeta (di entre risas).
- ¿Con cantos anos comezou?
- Tería uns vinte cinco anos. Daquela empecei 
a cazar, había moita caza, e tiña unha afición 
enorme. Cando empezaba a tempada, catro 
días antes xa non durmía. O primeiro día de 
caza andaba medio somnámbulo no monte, 
de non durmir. 
- E na familia, ¿había máis afeccionados?
- O meu avó por parte de nai era moi 
afeccionado, cazou ata os oitenta anos. Tanto 
é que, daquela matabas un porco no ano, e 
el viña dende A Guarda a pé, e no camiño xa 
cazaba uns cantos coellos. Acórdome que de 
pequeno, cada ano tocábanos a un a vexiga 
do porco, e xogábamos ao fútbol con aquela 
vexiga, non había pelotas... Aquilo era unha 
ilusión enorme, que tempos aqueles...
- O pasado mes de abril se celebrou os 
Percorridos de Caza en Burgueira, ¿en que 

se asemella á caza?
- Lanzan pratos imitando os coellos, outros 
imitan unha perdiz, é o que máis me gusta.
- ¿E como comezou competindo neste tipo 
de probas?
- Empecei no foso, que era outra modalidade, 
pero non me gustaba tanto como os 
percorridos. No ano 1963 gañei un trofeo 
de prata en Baiona, no campo do Cortelliño. 
Empatei cun de Vigo con 24 pratos, fomos 
ao  desempate ata que fallou el. Eu daquela 
era moi difícil que fallara. Son moi nervioso, 
pero sen embargo, ía a un desempate moi 
tranquilo porque tiña unha seguridade 
comigo enorme.
- Vexo que por aquí ten moitos trofeos 
expostos, ¿cantos conseguiu na súa 
traxectoria deportiva?
- Eu que sei, hai trofeos por todos lados, ... 
igual hai uns catrocentos, regalei moitos a 
amigos do Brasil, Bos Aires...
- Hai pouco o Concello e a Federación lle 
fixeron un merecido recoñecemento, ¿que 
supuxo para vostede?
- Foi unha atención moi grande para min, 
non contaba con iso. 
- Agora me consta que non hai campo para 
adestrar, ¿como faciades antes?
- Había un campo de tiro que lle chamaban 
Tío Rincho, dun Sr. De Vigo que foi presidente 
da Federación de caza. Tiña un campo 
privado e tirábamos ao prato alí todo o ano. 
Daquela gastaba 7000-8000 cartuchos ao 
ano. Eu sempre gastaba o cartucho máis 
barato, e sen embargo rompía os pratos 
igual. Un día fixen 3 series de 25 e rompín os 
75. Despois denunciárono e tivo que pechar. 
Tamén antes había unha sociedade de caza, 

A Protectora, éramos alá para trescentos e 
pico cazadores de todo o Concello. Tamén 
había uns vinte socios de Vigo, que pagaban 
bastante e non rompían nada (risas). 
- Tamén me consta que recorreu España 
grazas a esta afición súa.
- Fun varias veces ao Campeonato de España, 
a Soria, Huelva, León, Segovia, Valencia...
En Segovia fixen terceiro de España xa de 
veteranos.
- ¿Existe algunha fórmula máxica para ser 
bo nisto?
- Eu creo que hai que ter cualidades porque 
coñezo moitos compañeiros que tiraron 
toda a vida e sempre foron malos (risas). 
Recordo unha tirada en Loureza de 25 
pratos, e foramos antes a outras tiradas, 
porque daquela igual había dúas ou tres no 
domingo, e ía comigo Celedonio, o Granja, 
o Lolo... e xa fomos moi tarde, xa case non 
se miraba, e os meus compañeiros xa non 
tiraron, e había un de Vigo, un tal Pazó, moi 
boa persoa, que tiña 24 de 25, e eu tirei e 
fixen 25 de 25. Aínda hoxe mo recorda, “carai 
como me fastidiaches daquela!”. 
- E logo Miguel, tamén foi Alcalde. ¿Recorda 
algunha anécdota?.
- Cando lle fixemos unha homenaxe ao ex 
alcalde Luis Domínguez no Cámping de 
Mougás, eu era novato, non levaba nada 
preparado, estaban invitados todos os 
alcaldes da comarca, cando me dicen ...agora 
vai a cerrar o acto o Alcalde de Oia, dixen 
para min “trágame tierra”, os apuros máis 
grandes da miña vida, -di entre risas- deille 
as gracias pola atención e despois preguntei 
¿que tal falei? -Bueno, falaches pouco pero 
non metiches a pata -máis risas-.

O PERSONAXE
                  MIGUEL BLANCO ÁLVAREZ

visiTas guiadas cosTa dos casTros
DO 14 DE XULLO AO 17 DE sETEMBRO, inCLUsiVE
-Os xoves 12.00 h., “A Cabeciña”.
-Os venres 12.00 h., “A Cabeciña”. 
    22.30 h. visita nocturna “A Cabeciña“.
-Os sábados 12.00 h. barrio do Arrabal. 
     22.30 h. visita nocturna “Agua dos Cebros“.
-Os domingos 12.00 h. barrio do Arrabal.
Necesaria inscrición nas visitas nocturnas, prazas 
limitadas. +info e inscricións no 689 35 57 13.



LudovermeLLa 2017
A Cruz Vermella organiza, como tódolos anos, os luns de Xullo e Agosto, de 11 a 13 horas, no 
CEIP Mestre Manuel García, actividades gratuitas para nenos e nenas de idades comprendidas 
entre 6 e 12 anos. 
Para reservar praza, telfs. 986 61 46 09 – 606 348 471.

camPus dePorTivo de verán
Está aberto o prazo para inscribirse no Campus Deportivo que 
se celebrará do 17 ao 21 de xullo, para practicar deportes como 
o Fútbol, Tenis, Balonmano, Baloncesto...todo, con monitores 
titulados. Vai dirixido a nen@os de 5 a 14 anos, e o horario será 
de 9.30 a 13.30; e dende as 9 se recepcionan os nen@s. 
O prezo é de 35 euros (con desconto de 5€ para cada irmá). 
Inclúe bolsa, equipación (pantalón e camiseta) e merenda 
saudable diaria.
Recibirán a visita de Marta Pombal Martínez, recente campiona 
da Liga Nacional Loterías de balomnán co Atlético Guardés.
+info Club Fútbol Oiense e Concello 986 36 21 25.
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NOVAS
o conceLLo cumPre 
coa regra de 
EsTABiLiDADE E 
regra de gasTo
O Concello cumpriu 
no ano 2016, cos 
obxectivos de regra de 
estabilidade e regra 
de gasto impostos por 
Montoro, o que permitiu 
amortizar a débeda que 
tiña pendente de aprox. 
36.000 euros contra o 
remanente.

O COnCELLO LEMBRA 
qUE é OBRigATORiO 
Por Lei LimPar 
as Fincas e as 
TesTadas
Dende o Concello 
se quere facer un 
chamamento aos 
veciñ@s para que 
colaboren e manteñan as 
súas fincas e as testadas 
limpas, como se facía 
en tempos, sobre todo 
nun ano seco como este, 
onde hai moito risco de 
incendio. 
E onde Augas de Galicia 
e a Confederación 
hidrográfica do Miño 
Sil, alertan polo risco de 
seca.

oia creará un 
reXisTro de emPresas 
Locais
O Concello creará na 
nova páxina web, en 
construción, un rexistro 
de empresas locais, 
onde aparezan os 
datos de contacto das 
mesmas, para que, quen 
requira os servizos de 
profesionais da zona, 
teña acceso rápido. 
As empresas locais 
deberán mandar os 
seus datos de contacto 
ao correo electrónico 
cultura@concellodeoia.es
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novo TaLLer de esTimuLación da memoria en TorroÑa
Está aberta a inscrición para o novo taller de estimulación da memoria que 
organiza Cruz Vermella Baixo Miño e o Concello, que se desenvolverá en Torroña. 
Os talleres se impartirán nas Escolas de Torroña os luns, de 16.30 a 18 h. A 
actividade será gratuita e está dirixida a persoas maiores de 65 anos que estén 
interesados en participar nun espacio onde exercitar a mente para previr a 
aparición e o avance de problemas cognitivos. 
+info Concello 986 36 21 25 ou a Cruz Vermella 986 614 609.

éXiTO DO i inTERCAMBiO CULTURAL EnTRE OiA E A FREgUEsíA DE Oiã
Os Colexios Mestre Manuel García e Refoxos, da man do Concello, concluiron con éxito o 
I Programa de Intercambio cultural coa Freguesía de Oiã.  
Aproximadamente uns 18 alumnos de 5º e 6º de primaria, e os seus profesores, xunto 
coa Alcaldesa, visitaron a Freguesía o pasado 20, 21 e 22 de abril, onde foron recibidos 
polo Presidente do Executivo, Víctor Oliveira e os mestres da Escola Básica Dr. Fernando 
Peixinho, de Oiã. Tiveron ocasión de coñecer as escolas, de visitar ao Presidente da Cámara 
de Oliveira do Barro, de coñecer Aveiro, entre outras actividades programadas. 
Foi unha experiencia moi enriquecedora para os xóvenes, que lles axuda a madurar e 
coñecer outras culturas, e que esperamos repetir para o vindeiro curso.

“anTiciParse Para saLvar vidas”, deTección Precoz do cancro de mama
O Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama, levado a cabo pola Consellería de 
Sanidade, pon a disposición do Concello para os días 8, 9, 13, 14 e 15 de xuño, un medio de transporte 
de balde, para ir á Unidade de Exploración Mamográfica sita na Casa do Mar, en Beiramar 51-2ª 
planta, de Vigo. Este transporte non é obrigatorio, as mulleres que teñan cita poden ir tamén polos 
seus propios medios. 
Dende o Concello queremos animar a tódalas mulleres de máis de 50 anos, a que acudan a esta 
cita, xa que coa prevención se poden salvar vidas. Se non tivera recibido invitación,  pode soliciar 
cita no tfno.- 981 14 14 14, e acudir nas datas previstas para este Concello. 
+info sobre horarios autobuses no Concello.

o conceLLo de oia rinde un 
merecido recoÑecemenTo a 
MARTA POMBAL MARTínEz POLO sEU 
Primeiro TíTuLo de Liga nacionaL
O Concello de Oia recibiu a Marta Pombal 
Martínez pola consecución do primeiro 
Título Nacional de Liga de Balonmán do 
Atlético Guardés, equipo onde xoga na 
categoría senior dende fai dous anos.
A pesar da súa xuventude -acaba de 
cumprir os 18 anos-, xa ten un palmarés 
deportivo envexable. A súa afición comezou 
aos 8 anos cando empezou a xogar como 
amateur no CEIP Mestre Manuel García, 
dando o salto dende alí ó Atlético Guardés, 
onde leva xogando nove anos, primeiro 
na categoría xuvenil e despois no equipo 
senior de segunda, co que ascenderon de 
categoría e conseguiron o billete para a fase 
de ascenso.

dePoTermaL 2017
A Deputación inicia un Plan coa finalidade de fomentar o envexecemento activo e 
mellorar a calidade de vida das persoas. O prazo de presentación de solicitudes será 
do 2 de xuño ao 1 de xullo.
+info no Concello 986 36 21 25

aXuda Para o FomenTo e consoLidación do emPrego nas Pequenas novas emPresas
As pequenas empresas de nova creación poden optar á subvencións para a xeración de emprego estable, formación, 
iniciación da actividade e tamén para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.
O Prazo de presentación é dende o 24 de maio ata  o 31 de xullo. Os requisitos e incompatibilidades poderanse ver 
no DOG nº 97 - 23/05/2017.
+info no Concello 986 36 21 25

danieL domínguez se ProcLama 
camPión ProvinciaL de comPack 
sPorTing
Daniel Domínguez, de 29 anos e natural de 
A Portela, proclamouse campión provincial 
de tiro ao plato na modalidade Compack 
Sporting o pasado 14 de maio no campo do 
río Lérez.
Comezou aos 21 anos a practicar este 
deporte; o ano pasado quedou subcampión 
galego desta modalidade, e nos anos 2012 
e 2015 subcampión provincial.
Daniel lembra que sempre tivo ilusión por 
esta afición. Xa cando tiña seis ou sete anos, 
se o seu pai non o levaba ao monte con él, 
se enfadaba.
Se iniciou cos consellos de Miguel Blanco, 
sendo agora José Antonio Vasconcellos 
(Toy), quen o axuda, ao que está moi 
agradecido.


