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GóisOrosoArte e Festival Folclórico
10
unen forzas este sábado 10 de setembro
S E TE M

A cultura será protagonista por partida dobre
este sábado 10 de setembro en Oroso. Dous dos
acontecementos culturais
máis importantes dos últimos anos, o certame
internacional GóisOrosoArte e o Festival Folclórico
Parque do Carboeiro, coincidirán por primeira vez
nunha mesma xornada,
aproveitando a homenaxe
especial que se renderá
aos participantes no GóisOrosoArte.
Os actos comezarán ás
11:30 horas no centro cul-

tural Fernando de Casas e
Novoa coa inauguración do
certame internacional GóisOrosoArte 2016, que este
ano chega á súa undécima
edición. A asistencia é totalmente libre e de balde.

coa Deputación da Coruña
e La Caixa.
O acto de inauguración,
presidido polo alcalde Manuel Mirás e polo concelleiro de Cultura, Luís Rey,
incluirá un recoñecemento
especial a todos os artistas que participaron no
certame ao longo destes
últimos once anos, polo
que se prevé unha gran
afluencia de recoñecidos
pintores, escultores e fotógrafos durante esa mañá.
A música correrá a cargo
de Faíscas da Pontraga,
que servirá de ponte coa

Unha mostra na que
participarán un total de
33 artistas de Oroso e outros 25 procedentes doutros países. Os seus óleos,
acuarelas e esculturas poderán visitarse ata o vindeiro 1 de outubro, grazas
a este certame organizado
polos concellos de Oroso e
de Góis, en colaboración

BRO

cuarta edición do Festival
Folclórico “Parque do Carboeiro”.
Ás 13:00 horas, os grupos infantís de “Lembranzas do Tambre” abrirán as
actuacións no escenario
do parque do Carboeiro.
Ás 14:30 horas, xantar popular con servizo de bar e
churrasco e polbo a prezos
populares, acompañados
dunha foliada.
As actuacións musicais
do Festival terán lugar
a partir das 18:30 horas
cos grupos: Buxos Verdes
(Senra-Cardama), Faíscas
da Pontraga (Tordoia), Néboas no Cumio (Sigüeiro),
Lembranzas do Tambre
(Sigüeiro), Rancho Folclórico Senra do Ceira (Góis,
Portugal) e o Grupo Folclórico Anaquiños (Chapela, Pontevedra). Unha vez
finalizadas as actuacións,
churrascada e foliada ata
que o corpo aguante.
Este festival está organizado polo Concello de
Oroso, en colaboración
con Lembranzas do Tambre, Buxos Verdes e Néboas no Cumio.

Descarga a APP no teu móbil dende www.concellooroso.com,
envíanos as incidencias que vexas e resolverémolas o máis axiña posible
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A Semana Cultural refrescou
o verán de toda a familia
A Semana Cultural ofreceu unha vintena de actividades para todos os públicos, cun programa gratuíto caracterizado pola diversidade e a intención de combinar
o afán lúdico e a utilidade pedagóxica.
O ciclo ofreceu monicreques, maxia, xogos, música,
acrobacias, cine e deporte. Desde a saída ao parque
acuático de Cerceda coa que comezou ata o concerto
dos profesores da Aula de Música José Verea co que rematou, todas as propostas acadaron un rotundo éxito
de público.
A contorna da piscina municipal así como a Praza de
Isaac Díaz Pardo en Sigüeiro foron o epicentro da diversión e o entretemento durante os doce días que se prolongaron as actividades, sempre con boa temperatura.

Espectáculo de acrobacias no exterior da piscina municipal

A Semana Cultural comezou coa saída ao Aquapark, nun día de moito sol e calor

Xornada de xogos infantís inchables

De esquerda a dereita e de
arriba cara abaixo: actuación
musical de ‘A Gramola Gominola’
na xornada de peche da Semana
Cultural, proxección de cine ao
aire libre na Praza de Isaac Díaz
Pardo en Sigüeiro, os nenos e
nenas tratando de desentrañar
algún dos trucos nun dos pases
do Mago Rafa, e participantes
na xincana que mesturou
actividades lúdicas e lingua.
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O Concello comeza a dotar
os locais sociais con novos
sistemas de calefacción
O Concello comezou a acometer o investimento
duns 9.000 euros para dotar de modernos sistemas
de calefacción a rede de locais sociais das distintas
parroquias. Os novos equipamentos utilizan pellets
como combustible e o seu sistema de funcionamento fundaméntase en quentar o aire do espazo no que
prestan servizo.
Nesta primeira intervención, que estará rematada a máis tardar a principios do mes de outubro,
instálanse as novas caldeiras calefactoras nos locais
sociais das parroquias de Oroso, Trasmonte, Deixebre, Vilarromariz, Ánxeles e Calvente. En canto sexa
posible, o Concello ten previsto continuar con esta
iniciativa nos locais sociais das demais parroquias.
A dotación destes sistemas de calefacción está
encamiñada a garantir as mellores condicións de
utilización dos espazos públicos onde se ubican por
parte da poboación, á vez que contribúen a mellorar
a conservación dos inmobles.

A actuación dos monicreques de ‘Mircromina’ foi unha
das que maior número de espectadores obtivo

O Sigüeiro A, campión do
torneo municipal de fútbol
O Sigüeiro A proclamouse campión do XIV Torneo de
Fútbol Concello de Oroso, ao vencer na final da competición ao Sigüeiro B. Foi necesario agardar aos penaltis para coñecer o gañador, tras concluír cun empate
a cero. No partido polo terceiro posto, a S.D. Deixebre
impúxose por 1-0 ao Xuventude Oroso.
Na súa semifinal, o Sigüeiro A medírase co Deixebre,
cun resultado de 0-1. Na outra, o Sigüeiro B empatou a
cero co Xuventude, e o pase decidiuse nos penaltis.
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O alcalde, Manuel Mirás; o concelleiro de Deportes, Luís Rey
Villaverde; e o concelleiro e deputado provincial de Economía e
Facenda, Antonio Leira, entregaron os trofeos.
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FOI NOTICIA...

Oroso recibe a Medalla de Ouro de Góis

portantes da miña vida”. Mirás asegurou que esta distinción “fai que queira seguir avanzando cada vez máis
nesa relación entre Oroso e Góis, sobre todo cando o ano
que vén conmemoraremos o décimo aniversario do acto
de irmandamento de ambos municipios”. Tamén foron
distinguidos o Góis Moto Clube, a Asociación Humanitaria
dos Bombeiros Voluntarios de Góis, o profesor Carlos Alberto Poiares e dous funcionarios do municipio luso.

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás Franqueira, recibiu
a Medalla de Ouro da Cámara Municipal de Góis, a máis
alta distinción deste municipio portugués e que lle foi outorgada ao Concello de Oroso tras acordo unánime de
todos os vereadores (concelleiros) da corporación lusa.
“Nin nos meu soños máis optimistas pensei xamais recibir tan alto galardón”, agradeceu o alcalde orosán, quen
destacou que “éste é un dos acontecementos máis im-

Homenaxe a Ramón Antonio
Tojo García, mestre en Senra
Antigos alumnos e alumnas da escola de Senra homenaxearon ao seu mestre Ramón Antonio Tojo García, que traballou no centro escolar de 1967 a 1976. Foi unha xornada
de reencontro na que rememoraron vivencias e recoñeceron
unha vez máis a gran vocación pedagóxica do seu mestre.
Tojo García, de 87 anos e natural de Touro, é lembrado como
un dos mellores mestres que pasou polo municipio. O seu
alumnado comenta que sempre estaba intentando motivaRamón A. Tojo, con algúns dos seus antigos alumnos/as
lo para aprender, con métodos moi efectivos como emular o
daquela afamado concurso televisivo ‘Cesta y puntos’, de maneira que “os rapaces e rapazas estudabamos máis
que se fose para un exame, porque nos retaba por aldeas, dábanos vergoña fallar preguntas en público e ademais
había premios”, afirma Eduardo Veiras, un dos antigos alumnos e actual concelleiro de Obras e Servizos de Oroso.
Tamén permanecen na lembranza dos veciños da zona as obras de teatro que dirixía o mestre e que preparaban
con gran dedicación entre todos.
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