
O Centro de Día xa é realidade e só falla a inau-
guración oficial para comezar a prestar servizo e
atención ós veciños e veciñas que o soliciten. É
unha aposta máis do Concello de Oimbra na
busca de solucións ás necesidades que teñen as
persoas de máis idade do municipio.

A Carballeira do Concello acolleu a última edición
da Feira do Pemento. Tralo acondicionamento
polo Obradoiro de Emprego mailas brigadas
municipais, este recinto configúrase como un
lugar axeitado para disfrutar da principal cita
gastronómica de toda a comarca de Verín.

O bispo de Ourense, monseñor Luis Quinteiro,
visitou Oimbra e San Ciprián dentro da xira pas-
toral que realiza a tódolos arciprestazgos da súa
diócese. Os fregueses recibiron con agarimo e
ledicia a primeira visita pastoral dun bispo ó noso
concello en moito tempo.

O Centro de Día, preparado Novo escenario para a Feira Visita pastoral do bispo
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O Goberno municipal de Oimbra decatouse da
necesidade de impulsar novos programas de
fomento do emprego, como un xeito de palialos
problemas que afectan á maior parte dos munici-
pios da Galicia interior, coma o noso: perda de
poboación, abandono das actividades agropecua-
rias, escaso tecido industrial, etc.
Unha destas medidas foi o
Obradoiro de Emprego
“Oimbra II”, en colabo-
ración coa Conselle-
ría de Traballo da
Xunta de Galicia,
e cun reto impor-
tante: contribuir
a unha mellor
c u a l i f i c a c i ó n
profesional dos
veciños e veciñas
que estaban en
situación de de-
semprego ou que as-
piraban a novas metas
laborais, e aproveitar ese
esforzo no beneficio social e
comunitario. O resultado desta
experiencia, unha vez rematado o pe-
ríodo de formación dos alumnos/as, animou ós res-
ponsables municipais a continuar desenvolvendo
novas iniciativas para asentar poboación nesta fer-
mosa terra e reafírmaos nese compromiso de abrir
novos vieiros nos eidos laboral e profesional para
moitos veciños e veciñas.

Cabe salientar que este Obradoiro de Emprego
axudou tamén á recuperación do noso patrimonio
tradicional. O reto para os 26 alumnos e alumnas,
os monitores e o cadro directivo e de formación
durou doce meses, dende decembro de 2007. E os
obxectivos tamén estiveron claramente definidos:

a creación ou conservación de áreas
recreativas, a dotación dun

local social para os veciños
de As Chas, diversas

melloras no casco
vello de Oimbra

(zona do Cabildo),
etc.
Agora, a piques
de rematalo pe-
ríodo de vixen-
cia deste Obra-
doiro de Empre-

go “Oimbra II”, é
o momento de fa-

cer balance, pero xa
se albiscan progresos

importantes nestes tra-
ballos e no proceso de for-

mación nos oficios tradicionais
da nosa terra que desenvolveron os

participantes, e que deben servirlles de proveito
nun futuro inmediato. Este é outro exemplo de que
con esforzo, imaxinación e a colaboración de todos
poden acometerse iniciativas importantes que
deben redundar no benestar dos veciños e veciñas
de Oimbra que máis o necesitan.

O fomento do emprego, un beneficio para moitos veciños/as
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O Centro de Día de Oimbra será un dos primeiros da provincia
en atender ós veciños e veciñas que demanden este servizo

Oimbra será un dos primeiros
municipios da provincia de Ourense
en contar cun Centro de Día. Nas
últimas semanas completáronse os
traballos de construción do edificio,
de dotación do mobiliario e de selec-
ción de persoal, e o alcalde, Alfonso
Villarino, asinou co vicepresidente
da Xunta, Anxo Quintana, a inclusión
do novo servizo na Rede Galega de
Centros de Día. A posta en servizo é
inminente: a finais de 2008 ou a pri-
meiros do novo ano.

Nesta obra, e na casa comunita-
ria anexa, investíronse máis de 277
mil euros.

Alfonso Villarino agarda que o
novo Centro de Día contribúa a
mellorala calidade de vida dos maio-
res e das dúas familias e que axude
a fixar poboación no noso municipio,
para que non teñan que acudir a
residencias doutros concellos.

A maior parte destas persoas
maiores prefiren permanecer no seu
domicilio con atención e coidados,
polo que o Concello de Oimbra
aposta polo Centro de Día e outros
servizos, como o transporte adapta-
do, a axuda no fogar ou a teleasis-
tencia domiciliaria.

Tendo en conta que hai moitas
persoas se ocupan do coidado dos
seus familiares, este Centro de Día

permitiralles descargar unha parte
deste labor durante varias horas ó día,
co que se axuda á conciliación da vida
persoal e laboral. 

Alfonso Villarino participou en Santiago de
Compostela na sinatura convenio para a
posta en servizo do Centro de Día de Oimbra.

O novo edifiicio dispón de tódolos requisitos
para facilitar a estadía dos veciños e veciñas
nas mellores condicións posibles.

Novos vehículos contra incendios e para o transporte do Centro de Día

A delegada de Presidencia, Concepción Camiña,
e o director provincial de Protección Civil, Jorge
Llorente, entregáronlle ó alcalde, Alfonso Villarino,
o moderno vehículo contra incendios.

O segundo vehículo está destinado ó transporte
dos usuarios do Centro de Día, encargándose da
recollida e posterior traslado ata os pobos de orixe
dos beneficiarios.
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A Consellería de Traballo da Xunta de Galicia
e o Concello de Oimbra colaboraron na orga-
nización e funcionamento do Obradoiro de
Emprego “Oimbra II”, destinado a facilitar for-
mación laboral a veciños e veciñas desempre-
gados e con gañas de convertirse en profesio-
nais de oficios tradicionais da nosa terra e con
gran futuro. Durante un ano (ata o 25 de
decembro de 2008), 26 persoas desenvolve-
ron o seu proceso formativo, distribuídas en
tres módulos: restauración de áreas degrada-
das, albanelería e axuda a domicilio.

A dirección deste Obradoiro correspondeu
a Yolanda Blanco Ramos. Encargouse de que
se levasen a cabo os obxectivos marcados no
proxecto e da coordinación de tódalas persoas
que o integraron: ademais dos alumnos/as,
participaron tres monitores (Sonia Rodríguez,
de restauración de áreas degradadas; Manuel
Ferreira, de albanelería; e Marta Blanco, de
axuda a domicilio), unha profesora de educa-
ción compensatoria (Consuelo Rivera) e unha
administrativa (Milagros Prada).

O Obradoiro de Emprego “Oimbra II” dispu-
xo dun orzamento superior ós 582 mil euros,
aportados pola Consellería de Traballo e o pro-
pio Concello de Oimbra: unha parte destinou-
se ó pagamento dos salarios, á formación do
alumnado e ó funcionamento burocrático e
administrativo, mentres que outra correspon-
deu ós gastos de ferramenta, maquinaria e
aparellos de seguridade.

Para o alcalde, Alfonso Villarino, “este
Obradoiro é unha aposta máis do noso Conce-
llo a prol do pleno emprego, facilitando oportu-
nidades a persoas desempregadas e axudan-
do a recuperalo noso patrimonio”. 

Obradoiro de Emprego
“Oimbra II”:

abrindo vieiros de
futuro a 26 persoas
O Concello de Oimbra aposta pola
creación de emprego, a recuperación
do patrimonio e a dotación de novos
espacios comunitarios. Nesta liña
enmarcouse o Obradoiro de Empre-
go “Oimbra II”, no que participa-
ron 26 veciños/as en albanelería,
xardinería e axuda a domicilio.

“A formación laboral é un paso importante

O Obrado
obxectivos
Concello d
Xunta de G
doiro “Oim

Actuac
Oimbra
tica, co
Constr
Auga V
lugar x
Acondi
Támeg
Acondi
para a 
Constr
Montes

Carballeira d

Zona recr

Barrio do Cabildo de Oimbra

Os participantes no Obradoiro recibiron unha formación
teórica que complementaron con traballos prácticos. Un
exemplo témolo no módulo de Axuda a Domicilio. As
alumnas realizaron tarefas de aseo persoal e domiciliario a
varios veciños e veciñas do concello.

Escaleiras empedradas do Cabildo
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e para que moitos veciños se sintan útiles e aseguren o seu porvir”

iro de Emprego organixouse en dúas fases, cuns
 claramente definidos no proxecto elaborado polo
e Oimbra e ratificado pola Consellería de Traballo da

Galicia. As principais actuacións realizadas polo Obra-
bra II” foron as seguintes:

ción sobre as escalinatas do barrio de O Cabildo de
a. Empedrouse o chan e realizouse unha mellora esté-
on xardineiras, etc.
ución e delimitación dunha área recreativa na zona da
Viva de Videferre. Este espacio configúrase como

xogos e de lecer.
cionamento das áreas recreativas de O Rosal e do

ga.
cionamento da Carballeira do Concello, preparada xa
celebración da Festa do Pemento.
ución de centros sociais en As Chas e Casas dos
s, concebidos como edificios multiusos.

Ademais dos traballos e da formación profesional, os alum-
nos recibiron clases de informática e charlas sobre as axudas ás
que poden optar cando accedan ó mercado laboral, unha vez
completada as fases formativas dentro do Obradoiro de Empre-
go “Oimbra II”.

Esta iniciativa municipal foi organizada tamén para favorecer
a participación de homes e mulleres en igualdade de condicións,
nas distintas áreas municipais, promovendo a formación e a
inserción laboral das propias mulleres, así como a conciliación
da vida familiar (poder compaxinar o traballo coa familia, con-
tando co apoio nas tarefas domésticas doutros membros da uni-
dade familiar). Trátase, pois, dunha nova proposta do Concello
de Oimbra para favorecer políticas de plena igualdade, e non
meramente formais, nos distintos eidos da vida social e laboral
do noso municipio. Esta filosofía aplícase tamén na contratación
doutras persoas para desenvolver tarefas en distintos postos da
Administración local.

do Concello

Área recreativa de Videferre

Área recreativa do Rosal

eativa da Carballeira Zona axardinada no Rosal

Alfonso Villarino Rodríguez, alcalde
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Proxecto  para  a  mellora  de  pistas
e  camiños  en  diferentes  pobos

O Concello de Oimbra asinou o pasado 1 de
setembro un convenio coa Subdirección Xeral
de Infraestruturas Agrarias da Consellería de
Medio Rural para a execución de varias obras
que teñen como finalidade a mellora da rede de
estradas, pistas e camiños no noso termo muni-
cipal. Este proxecto, que se acometerá en
breve, contempla actuacións nas seguintes
zonas: camiño de Currelos, en Oimbra; camiño
dos Novás, en San Ciprián; camiño de Moura-
zos, en Oimbra; un camiño no Rosal; camiño
da Capela, en Oimbra; un camiño nas Chas;
camiño da Xirimena-Penedos, en San Ciprián;
camiño Portadanta-Pasas, en Oimbra; camiño
do Gatón, en Oimbra; camiño Casas dos Mon-
tes-As Chas; camiño do Invernadoiro, nas
Chas; e camiños da concentración parcelaria en
Rabal. O importe destas obras ascende a
580.000 euros. 

Reforma de estradas
e camiños, infraestruturas,
urbanismo,
patrimonio, servizos
básicos nos pobos...
En colaboración coa Xunta de Galicia coa
Deputación Provincial de Ourense, e,
outras veces, coa maquinaria municipal, o
Concello desenvolve a cotío actuacións
destinadas a mellora-los servizos básicos
en tódolos núcleos de poboación. Unhas
obras que inciden tamén na mellora da
calidade de vida da nosa xente.

Novas iniciativas na capitalidade municipal.- O
Concello xestionou coa Consellería de Medio Ambiente un pro-
xecto para a mellora das redes hidráulicas e de abastecemento, así
como a reposición de canalizacións, en Oimbra. Está pendente a
sinatura do convenio, pero existe o compromiso de acometelas
obras cun investimento que ronda os 200.000 euros.

Acondicionamento da praza de Eiró.- Outra inicia-
tiva municipal é a reforma da praza de Eiró, no casco vello de
Oimbra. O alcalde, Alfonso Villarino, reuníuse co delegado pro-
vincial de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte, Raúl
Fernández, para levar a cabo este proxecto. A memoria contempla
o investimento de 111.771 euros para a remodelación do abaste-
cemento, saneamento e canalización de pluviais, así como o sote-
rramento do cableado eléctrico e de telefonía.

Unha obra importante para Videferre
A reforma da praza das Laxes, en Videferre, respondeu ás
expectativas dos veciños deste pobo, e así o manifestaron,
ledos, durante o acto de inauguración, ó que asistíu o alcalde,
Alfonso Villarino, e varios membros da Corporación municipal.
Respetando a tipoloxía orixinal, realizáronse muros de peche,
instaláronse bancadas e creáronse zonas axardinadas Foi unha
obra de colaboración entre o Concello de Oimbra maila Conse-
llería de Vivenda e Solo, na que se investiron 60.000 euros.

Videferre amplía tamén a dotación de espacios comunita-
rios coa construcción dunha nova área recreativa, a cargo do
Obradoiro de Emprego. 

Obras da Deputación na estrada OU-1013
Os traballos de mellora do firme e do trazada da
estrada OU-1013, que comunica Oimbra con Videfe-
rre, obrigaron a desvia-lo tráfico por As Chas. Nas
últimas semanas as obras centráronse no tramo Oim-
bra-Casas dos Montes. A pesar das molestias para os
conductores, todo o mundo asumíu de bo grado este
rodeo, conscientes de que as obras son moi necesa-
rias. A Deputación Provincial atendeu a petición do
Concello de Oimbra para mellora esta importante vía
de comunicación para o noso municipio. 

Obras na estrada de Oimbra a Videferre

Praza das Laxes
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Votacións para renova-las Cámaras Lexislativas, o pasado 9 de marzo

Victoria do PP en Oimbra nas eleccións xerais
O Partido Popular volveu ser a
forza máis votada en tódalas
mesas electorais de Oimbra
nos comicios xerais do pasado
9 de marzo. Para o Congreso
dos Deputados, a candidatura
encabezada por Celso Delga-
do Arce acadou 769 votos
(60,4%), por diante da do
PSdeG-PSOE, encabezada
pola ministra Elena Espinosa,
que se mantén como segunda
forza política do noso munici-
pio, con 361 votos (28,3%) e
do BNG, con 114 votos (8,9%).
Os representantes da provin-
cia de Ourense na Cámara
Baixa son Celso Delgado Arce
e Jesús Vázquez, polo Partido
Popular, e Elena Espinosa e
Alberto Fidalgo, polo PSdeG-
PSOE.

Tamén na votación para ó
Senado, os tres candidatos
do Partido Popular (Carmen
Leyte Coello, Amador Váz-
quez e Miguel Ángel Pérez de
Juan) foron os máis votados
no noso municipio, superando
ós socialistas Miguel Fidalgo
Areda, Elvira Lama e Alfredo
Vázquez. Neste caso, os tres
“populares” e o socialista Fi-
dalgo Areda son os nosos
representantes na Cámara
Alta (Senado).

O Partido Popular mantén
a hexemonía no concello de
Oimbra, seguindo unha tra-
xectoria consolidada, ininte-
rrumpidamente, dende hai
dúas décadas, e sempre
superando o 60 por cento do
electorado.

P  G-PSOE
DE

Número de votantes: 1.272 (censo: 1.499)
Participación: 84,86% (abstención: 15,14%)
Outros: 11. Nulos/en branco: 17.
O índice de participación en Oimbra resultou
superior á media rexistrada na provincia de
Ourense, que foi do 77,8%.

769769

361361

114114

60,4660,46

28,3828,38

8,968,96

Forza
política

Votos
2008 %

Eleccións xerais

Reforma da praza do Pao do Ferreiro, en Bousés
A reforma da praza do Pao do Ferreiro de Bousés, en execución a tra-
vés dun convenio entre a Consellería de Vivenda e Solo e o Concello
de Oimbra, está destinada a facilitarlles ós veciños un lugar agradable
para o encontro e o lecer. Asimesmo, suporá un cambio na estética
urbana do pobo, con cambios estruturais na configuración e a dotación
de novos servizos. As obras contan cun orzamento de 75.000 euros,
cos que se están a realizar novas pavimentacións e zonas verdes, e
onde se instalarán bancadas e nova iluminación pública. Outro conve-
nio entre o Concello e Vivenda permitirá mellora-lo acceso ó pobo cun
investimento doutros 18.000 euros. 

Mellora do acceso ó cemiterio
O Concello tamén xestionou a pavi-
mentación da pista que comunica o
cemiterio maila igrexa de Bousés
coa estrada principal. Foi unha
obra financiada por Vivenda e Solo,
e supuxo a resposta a unha peti-
ción veciñal, tendo en conta as difi-
cultades para acceder e estacionar
nas inmediacións do camposanto.
A mellora das vías de acceso ós
distintos pobos foi unha constante
nos últimos anos por parte do
Goberno municipal de Oimbra.
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A antropóloga portuguesa Paula Godinho foi a gañadora
da primeira edición do recuperado premio de investiga-
ción “Taboada Chivite”, no que participa o Concello de
Oimbra a través da Mancomunidade de Verín-Monte-
rrei. Esta convocatoria, dotada con 6.000 euros para un
único premio, coincidíu co centenario do nacemento de
Xesús Taboada Chivite, prestixioso escritor, etnógrafo e
investigador, experto en heráldica e xenealoxía e membro
fundador do Museo do Pobo Galego e de número da Real
Academia Galega. Ao acto de entrega, na Casa da Cul-
tura de Verín, asistiron autoridades locais e comarcais,
entrelas o alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino, e a
tenente de alcalde, Ana Villarino.

O Concello de
Oimbra organiza
periódicamente cur-
sos de iniciación e
perfeccionamento
na informática (foto
dereita), e colabora
coa Deputación na
visita do Educamó-
bil, que pretende
facer accesibles as
novas tecnoloxías
ós máis novos, a
través de xogos e
programas educati-
vos.

Os Reis Magos volverán a Oimbra o día 5 de
xaneiro, fieis á súa cita con tódolos nenos e
nenas do noso municipio. Tamén lle confirmaron
ó Concello e á Asociación “Soutullo” que virán
cargados de xoguetes para tódolos nenos e nenas
de 0 a 12 anos anos, coa condición de que se ins-
criban nas dependencias municipais. Haberá
tamén unha chocolotada para tódolos veciños e
veciñas dos pobos de Oimbra.

O Concello de Oímbra desenvolve un curso de
Informática de tres meses de duración, dirixido a
rapaces de entre 5 e 16 anos cunha moi boa acolli-
da, posto que están inscritos máis dunha trintena
de rapaces, o cal o convirte en todo un éxito de par-
ticipación.  

Trátase dunha acción enmarcada dentro do
programa de achegamento ás novas tecnoloxías
que o Concello de Oímbra ven pondo en marcha
dende hai un par de anos, con diversos cursos de
informática e Internet para maiores, para mulleres
en xeral, para desempregados, creación dun tele-
centro con acceso gratuíto a Internet aberto todas
as mañáns de luns a venres, e dúas horas en hora-
rio de tarde na biblioteca municipal, etc. 

Nesta ocasión, o Concello aposta polos máis
novos, que aínda que a maioría está familiarizada,
en maior ou menor medida, co mundo da informá-
tica, non sempre é da maneira máis axeitada.

Á finalización do curso cada rapaz recibirá un
diploma de aproveitamento acorde co nivel obtido
no curso.
Lugar: Telecentro de Oímbra
Horario : dous grupos, os sábados de 10 a 11:30, e
de 11:30 a 13:00 horas.

O  Concello  participa
no  Premio  “Taboada  Chivite”

Coñecendo  as  novas
tecnoloxías

Os  Reis  confirman  que
traerán  agasallos  ós  nenos/as
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San  Ciprián  recupera  a  ruta  do  Lagar  dos  Mouros

Dun xeito eficiente, a Asociación
Cultural Santa Cruz segue co
empeño de dinamización do pobo
de San Ciprián. Se isto é positivo,
tamén hai que valorar a implicación
da maior parte dos veciños á hora
de programar actividades e de
recupera-la nosa memoria históri-
ca. Un dos empeños máis recentes
é a sinalización con carteis de
pedra da ruta de sendeirismo do
“Lagar dos Mouros”.

Un percorrido fermoso que permite
ó camiñante disfrutar da paisaxe e
coñecer as lendas que nos legaron
os devanceiros, despois de moitas
xeracións de veciños de San
Ciprián. Os carteis recollen a tradi-
ción oral do pobo e permiten, xa
que están situadas a certa distan-
cia, deterse, coñecer a historia do
pobo e descansar. A ruta do “Lagar
dos Mouros”, por sí sola, ben mere-
ce unha visita a San Ciprián.

Un libro da Mancomunidade para
coñecer mellor Oimbra e a nosa comarca

AMancomunidade de Munici-
pios da Comarca de Verín
(Monterrei, Verín, Cualedro,

Laza, Vilardevós, Castrelo do Val
e Oimbra) ven de editar un libro
que pretende dar unha imaxe de
conxunto sobre esta zona a partir
da singularidade de cada ún dos
concellos deste “Extremo Sur”,
que é o subtítulo da publicación.

Antes de disecciona-lo ca-
rácter de cada municipio, o libro
sitúanos a nivel xeográfico e his-
tórico, con datos socioeconómi-
cos de interese, sempre cunha
linguaxe asequible ó lector
medio.

Ao chegar a Oimbra atopa-
mos unha guía cos datos de inte-
rese dos distintos pobos, das tra-
dicións dos fachucos ou para per-
corre-la ruta de sendeirismo do
Lagar dos Mouros. E dun xeito
simbólico sitúa ó lector/viaxeiro
no “País do pemento”, un produto
hortofrutícola vencellado para
sempre á historia contemporánea
do noso municipio. 

“Comarca de Verín. Extremo Sur”está
editado pola Mancomunidade de

Municipios da Comarca de Verín, coa
colaboración do Plan Interreg III de
Cooperación Transfronteiriza entre

España e Portugal. O capítulo de Oim-
bra leva por título “Xentes da raia,

pementos e fachucos”.

NN oo vv aa     pp uu bb ll ii cc aa cc ii óó nn
dd aa     FFuu nn dd aa cc ii óó nn

CC oo mm aa rr cc aa ll

O turismo é outro dos recur-
sos que deben diversificar e
potencialo tecido socioeco-
nómico da nosa comarca, a
partir dos moitos recursos
que temos: paisaxe e respeto
medioambiental, historia,
monumentos, as augas, etc.
Así o entende a Fundación
Comarcal de Verín á hora de
establecer novas liñas de
promoción turística, dando a
coñecer estes tesouros.

Para elo, a Fundación está
elaborando unha guía de
man, coa colaboración do
Interreg III, que pretende ser
unha primeira aproximación
visual, con moitas fotografías
a cada ún dos concellos da
nosa bisbarra.

Varios veciños participaron na
andaina e colaboraron na coloca-
ción do cartel de “Isto acabou-
se” na ruta de sendeirismo.
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A participación das adegas contribuíu
a potenciala XI Feira do Pemento

A Feira do Pemento ten vontade dende a súa primei-
ra edición de servir de escaparate ós produtos artesa-
nais, industriais e agropecuarios de Oimbra. E, neste
apartado, como non podía ser menos, merecen un
protagonismo especial os nosos viños, cada vez máis

recoñecidos polos especialistas en importantes catas
e polo gran público. As adegas contribuiron, un ano
máis, coa súa presencia a resaltar ese dinamismo dun
concello emprendedor e moderno que se reflicte cada
verán na Feira do Pemento de Oimbra.

OOs adegueiros de Oimbra entenderon ben ese
compromiso que todos debemos ter á hora de
apoiar o principal evento gastronómico de toda

a comarca, como é a Feira do Pemento, que serve,
asemade, para dar a coñecer o traballo da nosa xente
emprendedora.

Máis que de vender unha cantidade maior ou menor
de viño, trátase de que tódolos veciños e visitantes
confirmen e coñezan de primeira man o que todos
sabemos: que no Rosal, nas Casas dos Montes, en
Oimbra e noutros pobos estánse a facer viños de pri-
meira calidade dentro da Denominación de Orixe Mon-
terrei que nada teñen que envexar a outros que, por
tradición e experiencia, teñen máis sona. Pero esta
situación, por sorte, está cambiando e xa dispómos de
caldos que compiten e gañan importantes premios a
nivel nacional.

Por poñer algún exemplo, o viño “Quinta do Buble”, da
adega de Casas dos Montes, resultou premiado como o
mellor viño branco na XX
Cata dos Viños de Galicia,
mentres que o “Ladairo Bran-
co”, de Adegas Ladairo de O
Rosal, recibíu o Acio de Bron-
ce e a distinción por terceiro
ano consecutivo como o me-
llor tinto de Galicia. Os exper-
tos que participaron nesta
cata analizaron 223 marcas
pertencentes a 156  adegas
das cinco demoninacións de
orixe galegas.

“Quinta do Buble” partici-
pou na Feira do Pemento e

recibíu loubanzas de tódalas persoas que se animaron a
probar este excelente viño das Casas dos Montes. Anto-
nio Diz ten motivos máis que suficientes para estar satis-
feito cun traballo que, en pouco tempo, xa tivo boas
recompensas.

Aínda que máis novas, as adegas Magmus e Chiche-
no (esta só ten unha colleita no mercado), tentan facerse
un óco importante no competitivo mercado do sector viti-
vinícola. O branco de treixadura de Magmus xa mereceu
puntuacións importantes en importantes revistas e portais
de Internet (anotamos un cinco estrelas na web www.yvi-
nos.com) e o mencía tamén vai acadando, pouco a pouco,
un grao de perfección acorde co alto nivel dos viños do
Rosal.

En Chicheno, presente como a Quinta do Buble e
Magmus, na Feira do Pemento, están dando os primeiros
pasos. Eladio Fernández Colmenero ten por diante un difí-
cil pero apaixoante traballo, coa satisfacción da boa aco-
llida que tivo a súa primeira colleita. Son tempos esperan-
zadores para os nosos viños, a pesar das trabas que lles

impón a Administración cen-
tral en canto á publicidade,
moi limitada, ou controis de
alcoholemia.
Neste empeño por potencia-
los viños de Oimbra e da
Denominación Monterrei ato-
pamos tamén a Ladairo, co-
mo xa queda reseñado, e
Triay, de Antonio Álvarez, de
O Rosal. A Feira “Gallaecia”
de A Coruña, o godello e o
mencía de Triay estivo, como
cabía agardar, á altura dos
mellores viños galegos. 
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Moitos veciños e autoridades compartiron un día de ledicia e disfrutaron dos
manxares desta fermosa terra. Non fallou, como xa é tradicional, o presiden-
te da Deputación, José Luis Baltar, quen visitou o recinto acompañado polo
alcalde de Oimbra, Alfonso Villarino.

O concurso de cociña en torno ó
pemento de Oimbra tamén resul-

tou un éxito. As participantes
esfórzanse cada ano por superar-

se e sorprender ós visitantes.
Pero este traballo ten premio en
forma de libro. O Concello edi-
tará en datas próximas as recei-
tas dos pratos que concorreron ó

concurso/mostra gastronómica
desta XI Feira do Pemento. E
seguro que tamén terá éxito.

A Feira do Pemento é a feira de Oimbra e a máis
importante celebración gastronómica do verán na
comarca. Produtos artesanais, hortofrutícolas, de
alimentación, etc., déronse cita na Carballeira do
Concello, que acolleu por primeira vez íntegra-
mente este evento. E merecen unha mención espe-
cial os adegueiros da Denominación de Orixe
Monterrei, que contribuiron a potencia-la Feira.



O bispo de Ourense, don Luis Quinteiro Fiuza, realizou o
pasado 15 de novembro visitas pastorais ás parroquias de
Santa María de Oimbra e á Santa Cruz de San Ciprián.
Trala benvida por parte do párroco, don Camilo, numerosos

fregueses acompañaron ó prelado nos oficios litúrxicos e nas
plegarias polos fieis defuntos. Ao remate, o bispo conversou
cos veciños e veciñas, preocupándose pola situación destas
parroquias, e deixoulles un agasallo en lembranza da visita.

Moitos dos participan-
tes fixeron o percorrido

a pé ata o lugar de
encontro, na Santa

Mariña. Alí os máis
vellos expricáronlles ás

novas xeracións os
aspectos máis relevan-

tes do oficio de extra-
perlista, que supuxo a

subsistencia para moi-
tas familias. E tamén

estivo convidado un
burro, animal que

exemplifica ben aquel
traballo arriscado e

perseguido en toda a
contorna.

Os veciños de Videferre e de Vilar de Perdizes celebraorn
na parte portuguesa, na ermida de Santa Mariña, un
encontro para lembrar a estreita colaboración que existíu
entre ambas zonas da raia durante séculos e, de xeito espe-
cial, durante as dictaduras de España e Portugal, cando o
contrabando maila extraperlo adquiriron grande importan-
cia económica. Ao acto asitiron tamén representantes do
Concello de Oimbra, encabezados polo alcalde, Alfonso
Villarino, e da Cámara de Montalegre.

Unha  visita  celebrada  por  moitos/as
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Encontro de confraternidade con Montalegre


