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SAÚDA DO PREIDENTE

Quero aproveitar este espazo nesta 
revista, para enviar un saúdo a to-
dos os que forman a Escola Depor-
tiva Xuventude Oroso. Xogadores, 
adestradores pais, socios, empresas 
colaboradoras e administracións.

Estamos rematando nosa cuarta 
tempada de vida desta Escola, cu-
arta tempada inmersos nunha crise 
económica, que afecta de xeito bru-
tal as empresas, difi cultando moito 

nosa labor ao fronte deste proxecto. Pero sabemos que a vin-
deira tempada será igual de difícil, polo tanto vamos a nece-
sitar a axuda de todos.

Catro anos ao fronte desta Escola, de moita loita e difi culta-
des, pero tamén de moitas gratifi cacións. Pasamos un proce-
so electoral de renovación de Xunta Directiva, sendo esa un 
pouco a parte amarga, pola nula participación e sobre todo 
polo pouco interese dos socios a participar nesta andadura.

Esta Xunta Directiva que eu presido, quería deixar paso a no-
vas persoas, que con novo aire fresco, deran continuidade a 
este proxecto, pero isto non é posible se non hai candidatos. 
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Esta tempada no aspecto deportivo, se conseguiron os obxec-
tivos marcados con creces, aínda que tivemos a mala sorte 
de ter varios xogadores de baixa por lesións, aos que lle dou 
moito animo para que se recuperen totalmente de cara a pró-
xima tempada.

De todos xeitos, hai algunhas cousas que habería que mello-
rar e pido tamén algunhas refl exións:

Aos directivos, que sigan traballando ca mesma ilusión a pe-
sar das criticas que reciban algunhas veces.

Aos pais, que respecten as decisións de adestradores e direc-
tivos, aínda que as veces non gusten ou poida haber algún 
error.

Aos adestradores, que a ambición por gañar, non os cegue e 
non lle permita ver outros valores, tan importantes polos que 
naceu esta Escola. 

Aos xogadores, que sigan traballando cas mesmas ilusións de 
sempre, respectando aos demais.

Sen mais, unha forte aperta do voso presidente.

Luis Rey
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EDITORIAL

Desde esta editorial quero que se 
recoñeza o importante que é o 
traballo do voluntariado, que de 

algún xeito, aportan parte do seu tempo 
libre en colaborar, ven sendo pai/nai, so-
cio, amigo, seareiro ou simplemente un 
amante deste ben común chamado de-
porte.

O deporte necesita do voluntariado e o 
deporte pode dar moito tamén aos que se animen a participar 
neste ámbito, tan san e as veces apaixonante.

Ademais de producir servizos, e fortalecer a ética colectiva, 
o voluntariado ten outra calidade adicional. Estudos recentes 
comparados indican, que quen o practica ten mellor saúde, 
vive mais anos, e experimenta un mellor nivel de felicidade 
persoal.

O voluntariado podémolo defi nir como un exercicio libre, or-
ganizado e non remunerado da solidaridade cidadán en acti-
vidades ou programas que van en benefi cio da comunidade. 
Pero voluntario, tamén é todo aquel que goza facendo algo, 
por ou para os demais, sen esperar nada a cambio e recibindo 
a recompensa de ver a ledicia nos ollos dos demais, sabendo 
ademais, que se está colaborando para fomentar un necesa-
rio ben social.

Manuel Cruz
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PREMIOS PIDEVI

A E.D. Xuventude Oro-
so foi seleccionada de 
entre mais de 50 clubs 
participantes do con-
cello de Santiago e 
comarca, sendo pre-
miados en un dos ca-
tro grandes Premios 
PIDEVI  (Plan Deporte e Vida), que organizou a “FUNDACIÓN 
COMPOSTELA DEPORTE” 

Once clubs fomos os agraciados nestes premios que se en-
tregaron no transcurso da Gala do Deporte Compostelán, o 
día 30 de xaneiro no Hotel Porta do Camiño se Santiago de 
Compostela.

Ser elixido, invitado e premiado nesta gran Gala do deporte 
Compostelán, competindo con un gran número de clubs que 
optaron a estas fi nais, foi todo un logro e un recoñecemento 
moi especial para nosa entidade. 
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l Crónica do coordinador “Pancho” 

Comezamos a liga con 7 equipos con pre-
senza nas categorías de Benxamín, Ale-
vín, Infantil, Cadete e Xuvenil, nas ligas 
de 2ª Autonómica, agás o equipo de Xu-
venil que tras o ascenso de ano anterior 
participou na 1ª Autonómica.

Os resultados o longo da tempada foron 
de tódolos tipos, dende o bo papel dos 
pequenos que melloraron moito o lon-
go da tempada, a pesares de estar encadrados en grupos 
bastante competitivos, fi xeron unha tempada salientable so-
bre todo o nivel de acadar os obxectivos de aprendizaxe e 
a preparación para a chegada as categorías superiores, ben 
dirixidos por Adrián (Benxamín), Víctor (Alevín) e Gonzalo 
(Infantil). Pasando pola gran actuación do equipo Infantil B, 
dirixido por Samuel, que acadou o ascenso acabando a tem-
pada invicto. Bo papel dos equipos de Cadetes dirixidos por 
Jaime (CadeteB) e Pancho (CadeteA), o primeiro facendo un 
bo traballo nun grupo complicado e difícil, e o Cadete A que 
quedou as portas da promoción de ascenso, facendo unha 
tempada de menos a mais, e rematando a un bo nivel, ata 
chegar o equipo de Xuvenil dirixido por Toni, que nun ano 
complicado pola adaptación a nova categoría sufriu un pouco 
mais do esperado, pero facendo un bo papel tamén, con-
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seguindo salvar a categoría o fi nal da tempada, cumprindo 
así tamén o obxectivo inicial. Participando agora na copa do 
Sar, así como o equipo de cadetes. Ademais de participar nas 
competicións ofi ciais, durante a pretempada fi xéronse parti-
dos amigables, nas distintas categorías, organizando incluso 
triangulares na categoría de alevín. Unha vez fi nalizadas as 
mencionadas competicións ofi ciais, os pequenos participaron 
en diferentes torneos, Memorial Sporting Estrada (Benxa-
mín), na que xogaron a fi nal de consolación, Torneo Ordes 
(Benxamín e Alevín), Torneo en Ribeira (Benxamín e Alevín). 
Na que continuaron cun bo traballo e o proceso de aprendi-
zaxe de cara a dar o salto a Fútbol 11, unha vez cheguen a 
categoría de Infantís. 

Agradecer a tódolos xogadores que formaron parte deste pro-
xecto, o seu esforzo e o seu compromiso, así como animalos 
a dar continuidade a este traballo participando o ano que ven 
de novo con nos, e seguir medrando como escola e como de-
portistas.

GRACIAS E ATA O ANO QUE VEN!
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l Benxamíns

Angel Gómez
Alvaro Viqueira
Dario Pires
Alejandro García
Alexandre Abeijón
Manuel Fernández
Manuel Rial
Manuel Cebey
Xavier Abeijón
Alvaro Rial
Miriam Garabato
Damián Blanco
Alberto Hernández
Alejandro Fernández
Pablo Uxio Regueiro
Miguel Ubaldi Cornejo

O DIRECTIVO: María Iglesias
O DELEGADO: Lisa Leis
O ADESTRADOR: Adrián Rodríguez
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
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Alevíns

Madeiras
Irmáns Castro, s.l.

15688 VILARROMARIS-OROSO
Tels. 981 694 663 • 981 69 14 72

Alejandro Liste
Adrián López
Jaime Blanco
José Suárez
Alejandro Prado
José Manuel Rivera
Aitor Rial
Javier Garaboa
Mata Bouzas
Joel Martínez
Alejandro Figueiras 
Alberto Vieites
Angel Garabato
Antonio José Becerra

O DIRECTIVO: Javier Vietes
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
O ADESTRADOR:Víctor Conejo
O DELEGADO: Jesús Garabato
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ferretería • bricolaxe
electricidade • xardinería

Teléfono 981 69 11 73
Rúa Travesa, s/n - Edif. Arcos Portal, 4

15688 Sigüeiro-Oroso (A Coruña)

Infantil A

Pedro García
Iván Cao
Anxo Garea 
Alejandro Picón
Daniel Casal
Diego Sánchez
Martiño Garabal
Andrés González
Borja Sainz
Hector Cotos
Sergio Raña
Roberto Mariño
Marcos González
Manuel Cao
Rubén Otero

O DIRECTIVO: Concha Ramos
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
O ADESTRADOR: Gonzalo Paderne
O DELEGADO: Rosendo Sánchez
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Teléfono 981 691 762
Avda. da Grabanxa, 15 • Sigüeiro (A Coruña)

Infantil B

Daniel Rama
Christian Dono
Martín Pereiro
José Antonio Juncal
Manuel Rivera
Raúl Martínez
Pablo Franco
Alberto Castro
Marcos Castelo
Rodrigo Rico
Daniel Maroño
Luis Cela
Javier Carballido
Alvaro García
Marcos García
Anxo Botana
Antonio García

O DIRECTIVO: Benito Rodeiro
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
O ADESTRADOR: Samuel Liñares
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Adrián Rial
Miguel Ferro 
Iván Blanco
Roi Pérez
Carlos Mirás
Darío Veiga
Alberto Rodeiro
David Cotrofe
David Fernández
Adrián González
Rubén Botana
Julián Silveira
José Daniel Raña
Jesús Estalote
Javier Liste
Rodrigo Painceira
Jacobo Rial

Teléf.: 981 68 89 12 • Fax 981 68 89 88
Penateixa, s/n – Sigüeiro • 15884 OROSO (A Coruña)

O DIRECTIVO: José Ferro
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
O ADESTRADOR: Juan Seoane “Pancho”
O DELEGADO: Jesús Fernández
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RÚA DO MUIÑO, 20
ORDENES

José Manuel Franco
Gonzalo Muíño
Adrián Marzoa
Adrián López
Adrián Iglesias
Cristian Alvarez
Luis Vilar
Alberto Castro
Rubén Aller
Adrián Couselo
Marcos Fernández
Diego Pardo
Alejandro Castro
Iván Pazos
Lucas Arial D’orsi

Cadete B

O DIRECTIVO:  Luciano Dono
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
O ADESTRADOR: Jaime Veiga
O DELEGADO: Jesús Pazos
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AVENIDA COMPOSTELA, 34 - SIGUEIRO

Miguel Conejo 
Adrián Fraga
Víctor Gil
Jesús Carballido
Adrián Botana
Adrián Carollo
Martín Noya
Ricardo Castro
Alberto Rodríguez
Manuel Figueiras
Juan Manuel Vilares 
Gonzalo Seoane
Ezequiel D´orsi
Jorge Gómez 
Alejandro Lorenzo
Juan Suárez
Gustavo Cendal
Javier Rey
Oscar Seoane
Rubén Veiga
Iván Conde
Juan Jesús Vieites
Damián Rodríguez 
Alejandro Fernández
Alex Viaño

Xuvenil

O DIRECTIVO: José Manuel Gil
ADESTRADOR PORTEIROS: Juan Lamas
O ADESTRADOR: Antonio Piñeiro “Toni”
O DELEGADO: Juan Lorenzo
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OS ADESTRADORES:  Valeri Malov • Nuria Castro •  Jacobo Priegue • 
Sergiy Nigeruk • José Viaño • Carlos Verea

Benxamíns
Silvia Alvarez
Areceli Tembrás
Noelia Teijeiro
Jesica Rey
Andrea Torrado
Andrea Painceira
Lucia Aguión
José Antonio Rial
Pablo Torrado
Uxio Regueiro
Xavier Abeijón
Xandre Abeijón
Sergio Aguión
Javier Viaño
Jonatan Rey
Dario

Alevíns 
Lara Francos
Manuel Fernández
Sergiy Nigeruk
Eduardo Quintela
Francisco Torres
Alfredo Montero
Alonso Painceira

Infantís
Martín González
Giovanni Flores

Cadete
Rodrigo Montero

Absoluto
Jacobo Priegue
Valeri Malov
Carlos Verea
Nuria Castro
José Viaño
José Manuel 
González
César Martínez
Carlos Alvarez
Beni Aguión
Juanma Couselo
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Crónica da coordinadora “Nuria” 

A sección de tenis de mesa da ED Xuven-
tude Oroso contou nesta tempada cun to-
tal de 48 xogadores/as de tódalas idades. 
Un verdadeiro récord de participación que 
permitiu que esta fose unha tempada de 
grandes éxitos. Sinalamos, a continuación 
algúns dos mais importantes acadados: 

• Ligas Nacionais:
Nesta tempada contamos cun total de 7 equipos participando 
en ligas nacionais: 5 masculinos (4 en 3ª división galega e 1 
en 2ª división galega) e 2 femininos (en 2ª división nacional). 
Os resultados foron espectaculares xa que o primeiro equipo, 
militante en 2ª galega, rematou invatido na liga e acadou o 
ascenso á máxima categoría galega. Ademais, dos catro equi-
pos de 3ª galega, 2 acadaron o ascenso rematando a liga 1º 
e 5º respectivamente. Fomos o único club galego que acadou 
o ascenso de tres equipos nas ligas galegas.
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C/ Fray Rosendo Salvado, 13-15
EDIFICIO ZAFIRO
Tfno.: 981 59 84 48

C/ Laverde Ruiz, 2
ESQUINA HÓRREO
Tfno.: 981 57 61 80

SANTIAGO de COMPOSTELA

• Campionatos Galegos: 
AÍnda que faltan algunhas categorías por disputarse, os re-
sultados ata o de hoxe son espectaculares:

- Campións Galegos Benxamín Feminino por equipos (Silvia 
Alvarez e Jesica Rey)

- Campiona Galega Benxamín Feminino individual: Silvia Al-
varez

- 3ª Benxamín Feminino individual: Jesica Rey
- Subcampións Galegos Benxamín Masculino por equipos 

(Xavi Abeijón e Uxio Regueiro)
- Campións Galegos Benxamín dobres mixtos: Silvia Alvarez 

e Uxio Regueiro
- 3º Benxamín dobres mixtos: Jesica Rey e Xavi Abeijón
- Campionas Galegas Benxamín dobres femininos: Silvia Al-

varez e Jesica Rey
- Campión Galego Infantil Masculino individual: Fran Torres
- Subcampión Galego 

Infantil individual: 
Martín González

- Campións Galegos 
Infantil dobres mas-
culinos: Fran Torres 
e Martín González

- Subcampións Gale-
gos Infantil dobres 
mixtos: Fran Torres 
e Laura Fernández 
(Club do Mar)

PIROTECNIA SIONLLA
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TEL. 981 69 19 76  -  MÓVIL 686 58 18 43 • SIGÜERO

• Competicións Nacionais:
Aínda que falta por disputar unha das competicións mais im-
portantes da tempada como é o Campionato de España Ben-
xamín e Alevín ó que acudiremos a fi nais de Xuño e que se 
celebrará nas Palmas de Gran Canaria, ata o de hoxe pode-
mos califi car esta tempada como o despegue defi nitivo a nivel 
nacional da ED Xuventude Oroso.

• Os resultados mais destacados foron:
- Campión Benxamín Masculino no Zonal Norte: Jonatan 

Rey
- Subcampiona Benxamín Feminino no Zonal Norte: Silvia 

Alvarez
- 3º Alevín Masculino: Fran Torres
- 4º no Torneo Estatal Benxamín Masculino: Jonatan Rey
- 9º no Torneo Estatal Alevín Masculino: Fran Torres
- 13 por equipos no Campionato de España Infantil, partici-

pando cun só xogador infantil (Martín González) e con tres 
alevíns (Fran Torres, Edu Quintela e Alfredo Montero)
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- Por primeira vez contamos cun xogador clasifi cado no ran-
king nacional infantil, grazas a súa clasifi cación entre os 32 
mellores xogadores no Campionato de España Infantil, o 
que é un maior éxito se temos en conta que aínda é alevín: 
Fran Torres. 

- 4º no Top10 Estatal de xovenes: Jonatan Rey
- 6º no Top12 Estatal de xovenes: Fran Torres
- Por primeira vez contamos con 2 

equipos masculinos e 1 femini-
no clasifi cados para os Campio-
natos de España Benxamíns e 2 
equipos masculinos e 1 feminino 
clasifi cados para os Campiona-
tos de España Alevíns, sendo o 
primeiro club galego por número 
de equipos clasifi cados e un dos 
primeiros clubs de España.
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• Seleccións Galegas:
Contamos nesta tempada con varios xogadores dentro do Plan 
Galego de Talentos Deportivos: Fran Torres, Martín González, 
Edu Quintela, Araceli Tembrás, … Ademais, recentemente foi 
publicada a lista de xogadores seleccionados para represen-
tar a Galicia nos próximos Campionatos de España por Auto-
nomías Infantil. Dos 3 membros da selección, dous foron do 
noso club: Fran Torres e Martín González, ó que temos que 
engadir a Edu Quintela como suplente (sendo aínda alevín).
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Rúa Estocolmo, 2 - bajo
Tel.: 981 562 133 - Fax: 981 562 133
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Rankings Galegos:
A nivel galego a ED Xuventude Oroso conta con representaci-
ón en tódolos rankings galegos, contando en varios deles cos 
primeiros clasifi cados:
• Benxamín Feminino: Silvia Alvarez (1ª clasifi cada) e Jesica 

Rey (2ª clasifi cada)
• Benxamín Masculino: Uxio Regueiro (6º) e Xavi Abeijón 

(7º)
• Alevín Feminino: Jesica Rey (3ª) e Silvia Alvarez (4ª)
• Alevín Masculino: Edu Quintela (2º), Sergio Aguión (3º) e 

Jonatan Rey (4º)
• Infantil Feminino: Jesica Rey (7ª)
• Infantil Masculino: Fran Torres (1º), Martín González (3º)
• Cadete Masculino: : Fran Torres (7º)
• Absoluto Masculino: Valeri Malov (8º) e Fran Torres (38º, 

único xogador menor de 15 anos clasifi cado para o Campi-
onato Galego Absoluto)
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 Adestrador categoría Xuvenil

Nome: Antonio Piñeiro
Lugar de nacemento: Verdía - 
Santiago

HISTORIAL XOGADOR:
Toda súa vida futbolística a dedicou 
ao SIGÜEIRO, F.C. 
XUVENILES: tempada 1985 ao 1989
AFECCIONADOS: tempada 1989 ao 
2000
O seus éxitos mais importantes 
como xogador, foron: Campión 
“COPA DO SAR” sendo xuvenil. Ta-
mén gaña esta competición xogando 
en afeccionados. Sendo adestrador o 
maior éxito foi un meritorio ascenso 
do equipo a primeira rexional.

HISTORIAL ADESTRADOR:
Categorías inferiores do Sigüeiro:
INFANTÍS
CADETES
XUVENIS
AFECCIONADOS
Actualmente adestrador dos Xuvenís 
do Xuventude Oroso
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Nome: Sergiy Nigeruk
Data de nacemento: 27/03/75
lugar de nacemento: Ucrania - Kiyv

HISTORIAL XOGADOR:
8 veces campión de Ucrania (dobres, 
equipos), 3º e 2 posto (individuais).
Campión da Liga do Este de Europa 
(individuais, equipos). 
Selección de Ucrania – Campionato do 
mundo en Xapón, Osaka. 
Ligas de Ucrania, Polonia, Alemania e 
España.

HISTORIAL ADESTRADOR:
Traballou de adestrador - spar-
ring en Ucrania, Polonia, Alema-
nia e actualmente en España.

 Sergiy
 Adestrador Tenis de Mesa 



24

E DXO

X
e
n

te
 d

o
 c

o
n

ce
ll

o

Telf y Fax: 981 69 63 99 • E-mail: alpisigueiro@hotmail.com
Rúa Río Lengüelle, 1 L-3 • 156888 Sigüeiro - A Coruña

 Gonzalo

Nome: Gonzalo Suárez Suárez
Idade: 34 anos
Lugar: Sigüeiro

Toda súa vida practicou deporte 
dende cativo: ciclismo, carreira 
a pé, kaiak de augas bravas, ski, 
tenis, béisbol, raids, etc.

Púxose como meta rematar unha 
carreira de maratón, e a partir 
dese ano foi cando empezou a 
adestrar bastante no seu tempo libre para ir conquerindo os seus obxec-
tivos. 

Unha vez remata con éxito a maratón, retoma o ciclismo e decide toma-
lo máis en serio, federase no Club BTT Ultreia como Master-30. A partir de 
aquí, compite en probas de maratón BTT, participando en varias marchas 
cicloturistas polo estado español.

As probas máis importantes nas que participou son:
Competicións BTT a nivel galego: 
Transgalaica 2007 e 2008: Circuíto de maratón con 5 probas de máis 
de 50 Km, Logra acabar oitavo, na clasifi cación xeral da categoría Master 
30. 

Probas cicloturistas a nivel nacional e internacional:
Marchas BTT:

Los 10.000 del Soplao 2008 en Cantabria: Marcha de ultrafondo 
(165 Km).
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Marchas ciclodeportivas bicicleta estrada:

Marcha Cicloturista Internacio-
nal Quebrantahuesos (200 Km). 
Proba da UCI Golden Bike. Con 
tres portos de primeira e un de 
terceira. Sabiñánigo (Huesca).

Marcha Cicloturista Internacio-
nal Perico Delgado. Proba do cir-
cuíto ciclismo a fondo. 165 Km 
con 2 portos de 1ª e un de 3ª. 
Segovia.

Clásica Lagos de Covadonga 2007 e 2008. Proba do circuíto Goka.118 
Km con 1 porto de 2ª, un de 3ª e un de categoría especial. 

Volta cicloturista Valde-
orras. Proba do circuíto 
Goka. 110 Km 1 porto 
de 1ª e un de 3ª. 

Marcha cicloturista in-
ternacional LARRA-
LARRAU. 150 Km con 1 
porto de 1ª e dous de 
categoría especial. Isaba (Navarra).

Marcha cicloturista Puertos de Ribagorza, Pirineos. 200 Km con 2 
portos de 1ª , un de 2ª e outro de 3ª. Graus (Huesca).



Central: Ctra. N-VI, km. 582 Espírito Santo (Frente ITV)
15168 Sada A Coruña 
Telefono: 981 61 05 30 - 639 83 83 13
Fax: 981 63 15 92

Centros Multimarca
GRUPO MANDIN
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Tlf y Fax 981 691 900 - Móvil: 686 454 170
Falmega - Villaromariz, 6 • OROSO ( A Coruña)

 Jesús Pazos

Que importancia lle da ao deporte, na 
idade que ten seu fi llo/a actualmente?
Doulle moita importancia, xa que penso que 
é un gran desenvolvemento tanto a nivel 
social como colectivo.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día 
antes dun encontro?
Que faga un xogo sempre limpo cos contra-
rios e que cumpra as normas cos compañei-
ros e adestrador, mostrándose sempre con 
moita educación.

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
É un traballo moi bo. De todos xeitos poderíase mellorar que os adestra-
dores tiveran mais decisión a hora de dicir o que deben facer os rapaces, 
dándolle mais marxe de decisión.
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Polígono do Tambre
Santiago de Compostela
Tels.:  881 939 904

881 939 780

 José Antonio Ferreira 

Que importancia lle da ao deporte, na idade 
que ten seu fi llo/a actualmente?
Doulle moita importancia, porque e unha idade 
que tanto pode coller bo camiño ou malo. O de-
porte é unha cousa moi boa, sobre todo se lle 
gusta e tendo unha escola que sempre lle axuda 
a mellorar sempre se practica con mais ilusión.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes 
dun encontro?
Que intente facer o mellor que poida, pero sobre 
todo, que lle faga caso ao adestrador e que teña respecto aos equipos 
contrarios.

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
Eu penso que o club está facendo un traballo estupendo, xa que teñen 
moitos rapaces dos que preocuparse Aínda que sempre hai algunha cou-
siña que mellorar, penso que de seguir así vamos por un moi bo camiño.
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Que importancia lle da ao deporte, na 
idade que ten seu fi llo/a actualmente?
Que os rapaces fagan deporte neste pobo pa-
réceme moi importante, porque lle axuda no 
seu desenvolvemento tanto físico como psí-
quico, ademais de axudarlle a crear hábitos 
saudables.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día an-
tes dun encontro?
Que sempre o faga mellor que no encontro 
anterior.

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
Que haxa unha escola onde os rapaces poidan practicar o deporte que 
lles gusta, suxeitos a unhas normas de respecto e convivencia é algo que 
valoro moi positivamente. Hai algúns aspectos de funcionamento que se 
poderían e deberían mellorar pero penso que non é este o momento nin 
o lugar de dicilo, para iso están as reunións. 
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 Antonio Liñares 

Que importancia lle da ao deporte, na 
idade que ten seu fi llo/a actualmente?
Considero que o deporte é unha parte impor-
tante na formación e educación de nosos fi -
llos, axúdalle a formarse fi sicamente mello-
rando a saúde e calidade de vida, mellorando 
as relacións sociais de comunicación e relaci-
óns persoais, integrándose nun grupo e com-
prometéndose a un fi n, respecto aos demais 
e como efecto preventivo doutras actividades 
nocivas para a saúde.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes dun encontro?
Que sexa bo compañeiro, respectuoso con todos os participantes, que se 
divirta e goce co deporte, que sexa xeneroso no esforzo e se comprometa 
con deportividade e educación.

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
Persoalmente felicito a todas as persoas que forman parte deste proxecto, 
tanto directivos como colaboradores, adestradores, etc., por seu esforzo e 
dedicación a unha labor muda e as veces ingrata, para que todo isto que 
parece tan fácil funcione, xa que so se valorará no momento de que deixe 
de existir, polo que pido a todos os pais colaboración e que nos involucre-
mos en axudar na organización e funcionamento da escola, para que isto 
siga moitos anos e que non teñamos que levar nosos fi llos a outros luga-
res para que fagan deporte. Eu crearía uns premios aos valores, e dicir: 
Respecto, deportividade, compañeirismo e perseveranza, que serian os 
valores a destacar nunha Escola Deportiva.
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Chave do Carballo, Bastavales - 15280 Brión
Tel. y Fax: 981 888 811 • 981 888 528

Móvil 639 129 813

 Lourdes Suárez

Que importancia lle da ao deporte, na idade 
que ten seu fi llo/a actualmente?
Unha importancia absoluta, paréceme moi im-
portante que ca idade que ten practique moito 
deporte.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes 
dun encontro?
Que disfrute do partido.

Como valora o traballo feito polo Club ata 
este momento, hai algo que pensas que 
debe mellorar?
É un bo traballo. Penso que o obxectivo desta escola deportiva estase a 
cumprir.

 Pedro Otero

Que importancia lle da ao deporte, na idade que ten seu fi llo/a 
actualmente?
Paréceme moi importante.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes 
dun encontro?
Que se divirta e sexa disciplinado e respectuoso 
cos compañeiros e cos demais rapaces.

Como valora o traballo feito polo Club ata 
este momento, hai algo que pensas que 
debe mellorar?
Penso que se debería contar cun adestrador de 
elite, para poder axudar aos existentes.
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 Manuel García

Que importancia lle da ao deporte, na idade 
que ten seu fi llo/a actualmente?
Que o deporte sexa unha actividade, que lle re-
porte valores positivos e lle induza hábitos sau-
dables. 

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes 
dun encontro?
Antes dos partidos no lles dou consellos, para 
non causarlles ningún tipo de presión. Eu doulle 
ánimos para que se divirtan xogando, que apren-
dan e que estean atentos as decisións dos adestradores. Tamén despois 
dos partidos comentamos algunha xogada para poder mellorar. 

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
A valoración que fago e moi positiva, porque os nenos non teñen que 
marchar do lugar para practicar deporte. Eu penso que os que debemos 
mellorar somos nos, os pais, que debemos facilitar o traballo dos ades-
tradores e directivos.



34

E DXO

O
s 

p
a
is

 t
a
m

é
n

 o
p

in
a
n  Monica Mosquera

Que importancia lle da ao deporte, na idade 
que ten seu fi llo/a actualmente?
Moita importancia, pois é moi importante para o 
seu desenrolo físico e intelectual. 

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes 
dun encontro?
Que trate de pasalo ben, que o importante é par-
ticipar e que trate de xogar o mellor posible, sen 
poñerse nervioso.

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
Moi bo traballo.

Telf. 981 58 82 03
Calzada das Cancelas, 21 - 15704 SANTIAGO

celtifl or@TELEFONICA.NET
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 José Viaño 

Que importancia lle da ao deporte, na idade 
que ten seu fi llo/a actualmente?
Doulle moita importancia porque penso que é 
unha actividade moi saudable, que ademais ao 
ser exercida dentro dun club, vaille axudar ao seu 
desenvolvemento como persoa dentro duns va-
lores tan importantes, como son: a disciplina o 
sacrifi cio e a responsabilidade, valores que consi-
dero moi importantes en todos os ordes da vida.

Que consellos lle dá ao seu fi llo, o día antes dun encontro?
Dígolle que disfrute do partido, que trate de pasalo ben e que o faga o 
mellor que poida. Tamén lle recalco, que intente poñer en practica as 
ensinanzas dos seus adestradores e que manteña sempre unha actitu-
de respectuosa, tanto cos seus rivais como con seus compañeiros de 
equipo.

Como valora o traballo feito polo Club ata este momento, hai algo 
que pensas que debe mellorar?
Considero moi positivo, non só polo oportunidade que se lles da a gran 
cantidade de rapaces, de facer deporte se non tamén porque creo que 
esta tempada alcanzáronse sobradamente todos os obxectivos, tanto 
sociais coma deportivos, marcados dende un principio. No referente a 
cousas que deben mellorar, penso que mais que mellorar o importante e 
seguir apostando polo club e coa colaboración de todos, directiva, pais, 
colaboradores e administración, seguir crecendo social e deportivamente, 
porque creo que iso vai en benefi cio de todo/as.
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SEVERINO RIAL BOTANA, S.L.
Parque Empresarial de Sigüeiro, Parcela 20 - 15688  OROSO

Teléfono: (+34) 981.690.934  -  FAX: (+34) 981.690.973
srial@srial.com   WEB:  www.srial.com

S. Rial

 Rubén Otero Fuente

Que é o que mais che gusta da Escola Deportiva?
A posibilidade que nos da de facer deporte.

Hai algo da Escola que non che guste ou 
cambiarías?
En principio non cambiaría nada.

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti o 
mellor xogador ?
E.D. Xuventude Oroso. Rubén 

Que opinas do teu monitor ?
Que é un moi bo adestrador e a mellor persoa

 Santiago Torres Suárez

Que é o que mais che gusta da Escola Deportiva ?
O que mais me gusta é a competición entre os equipos.

Hai algo da Escola que non che guste 
ou cambiarías?
Non creo, co tempo que levo no equipo, por 
agora todo me parece ben.

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti 
o mellor xogador ?
O meu club favorito é o Barcelona e o meu 
xogador favorito e Iniesta.

Que opinas do teu monitor ?
Penso que é un bo adestrador e espero gañar algunha copa, porque ensi-
na o que valemos e insiste no esforzo de todos os do equipo.
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 Alejandro Figueiras Garabal

Que é o que mais che gusta da Escola De-
portiva?
A posibilidade de ir a partidos ou torneos e 
estar cos compañeiros.

Hai algo da Escola que non che guste ou 
cambiarías? Non.

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti o 
mellor xogador?
O meu club favorito e o Liverpool F.C. e o me-
llor xogador Fernando Tores.

Que opinas do teu monitor?
Víctor é un gran adestrador, pero cando non traballamos con intensidade 
cabrease e mándanos correr. Para o ano gustaríame seguir adestrando 
con el.

 Pablo Franco Pena

Que é o que mais che gusta da Escola Deportiva ?
Que podo xogar ao fútbol cos meus amigos preto da miña casa e ademais 
podo competir nunha liga. 

Hai algo da Escola que non che guste ou 
cambiarías?
Non me gusta que separen os rapaces da mes-
ma idade en equipos diferentes.

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti o 
mellor xogador ?
O meu club favorito é o Real Madrid, e o me-
llor xogador para min é Cristiano Ronaldo.

Que opinas do teu monitor ?
Samuel é moi bo adestrador e moi boa per-
soa, aparte pasámolo moi ben con el, pero as veces é un pouco esixente 
porque nos manda facer moito físico nos adestramentos.
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Que é o que mais che gusta da Escola Deportiva?
O que mais me gusta e poder competir con-
tra outros equipos e poder loitar pola liga, 
aínda que este ano temos que pelar pola per-
manencia e conseguirémolo.

Hai algo da Escola que non che guste ou 
cambiarías?
A verdade é que hai algunhas cousas que 
cambiaría. Eu penso que se están centrando 
mais no tenis de mesa e creo que iso non 
é o mellor para a Escola, xa que se debería 
tratar ao fútbol como o tenis de mesa por un 
igual. 

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti o mellor xogador?
O meu club favorito é o Real Madrid. Ser madridista é algo moi grande, 
aínda que non esteamos a pasar os nosos mellores momentos. 

Que opinas do teu monitor?
O noso adestrador de xuvenís, Toni, é un moi bo adestrador. A min per-
soalmente agrádame xa que lle gusta xogar ao fútbol tendo a pelota e iso 
é o que nos ensina. Gustaríame que continuase para o ano pero haber en 
que queda a cousa. 
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 Adrián Couselo Carrillo

Que é o que mais che gusta da Escola Deportiva?
Que fago deporte, aprendo a xogar ao fútbol e fago amigos.

Hai algo da Escola que non che 
guste ou cambiarías?
Si, as instalacións, porque a nivel de 
vestiarios habería que mellorar moito.

Cal é o teu club favorito, e cal é 
para ti o mellor xogador?
O meu club favorito e o Real Madrid, 
e meu xogador preferido e Cristiano 
Ronaldo Gustaríame que algún día 
xogara no Real Madrid.

Que opinas do teu monitor?
Que e bo adestrador, pero a min paréceme que ten que facer menos ades-
tramentos físicos e mas adestramentos técnicos.
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Que é o que mais che gusta da Escola De-
portiva?
Ser porteiro e poder xogar cos meus com-
pañeiros de equipo

Hai algo da Escola que non che guste ou 
cambiarías?
Non, aínda que eu tamén quería seguir xo-
gando a tenis de mesa, pero tiven que elixir 
entre porteiro e tenis de mesa e creo que non 
debería ser así.

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti o 
mellor xogador?
Barcelona, e o mellor xogador é Leo Messy

Que opinas do teu monitor?
Que é gracioso e moi bo, e tamén me gustan as súas estratexias para 
xogar.

 Jesica Rey Bouzón 

Que é o que mais che gusta da Escola 
Deportiva ?
Que fago moitos amigos e que coñezo moi-
tos lugares cando vou aos torneos.

Hai algo da Escola que non che guste 
ou cambiarías?
Non hai nada que cambiaría, nin hai nada 
que non me guste.

Cal é o teu club favorito, e cal é para ti 
o mellor xogador ?
O meu club favorito e o Xuventude de Oroso 
e o mellor xogador e Valeri Malov.

Que opinas do teu monitor ?
Que é moi bo.
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 Francisco Javer Torres Tobio 

Que é o que mais che gusta da Es-
cola Deportiva?
Os adestramentos.

Hai algo da Escola que non che gus-
te ou cambiarías?
A min o que menos me gusta é o pavi-
llón, porque a veces hai goteiras e po-
demos caer. 

Cal é o teu club favorito, e cal é para 
ti o mellor xogador ?
O meu club favorito e o Xuventude de 
Oroso e non teño un xogador que sexa 
o meu favorito.

Que opinas do teu monitor ?
Que son moi bos adestrando e que fan moito esforzo por nos.
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A xente que se molla

Alfonso Taboada Seoane
Xerente GRUPO MANDIN

¿Qué é o que vos anima a participar neste proxecto?
Para nos e moi interesante e gratifi cante, colaborar en todos aqueles 
proxectos, que axuden a mellorar a calidade de vida das persoas e en 
especial dos nenos.
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¿”Deporte - Empresa” pensa que teñen que camiñar xuntos ?
Penso que todos temos que aportar o noso grao de area, cada un na 
medida que poida. As empresas que axuden ao deporte non so poden 
ver mellorada súa imaxen, si non que tamén están contribuíndo a unha 
boa labor social. En defi nitiva o deporte temos que intentar mantelo 
entre todos, as administracións principalmente, xa que cada día e mais 
importante que os cativos medren nun entorno educativo e saudable, 
en defi nitiva que aprendan uns valores que lle sirvan no seu futuro 
como persoas. 

¿ Como valora o traballo feito polo club ata este momento ?
Visto o volume de nenos que practica deporte nesta Escola, parece 
que o as cousas funcionan. Todos sabemos que se lle está dedicando 
moito tempo e esforzo. É de admirar a labor que se está facendo, xa 
que haberá erros, como en todas partes, pero a voluntade está aí e o 
traballo tamén. Por iso penso que entre todos, debemos axudar a que 
estas iniciativas sigan moitos anos e cada vez se involucre mais xente, 
porque si pensamos no futuro, isto redundará en benefi cio de todos.
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Reportaxe fotográfico

Adestramentos Xuvenís

Adestramentos Benxamíns

Adestramento AlevínsAdestramento Infantís

Torneo Fútbol 7 - Arousa Cup 2009

Adestramentos Benxamíns Adestramento Cadetes
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Recepción no Concello, ao equipo infantil campión de liga

Festa no pavillón, celebración fi n de tempada 2008

Camp. España Alevín e 
Benxamín en Granada



46

E DXO

Reportaxe fotográfico

Camp. Galego alevín organizado en Oroso

Campionato de Europa Alevín

Camp. Europa en Estrasburgo

Camp. España Zonal Norte

Camp. España en Valladolid



Reportaxe fotográfico
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Entrega premios PIDEVI, no Hotel Porta do Camiño de Santiago

Roda de prensa, presentación equipo
GRUPO PUENTES

Xogadores clasifi cados para o
Estatal de Valladolid

Compostela cup do camiño

Podios no Zonal Norte
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ADEGA O RIBEIRO
Telf. 689 681 469
Rúa Lengüelle, 17 - Sigüeiro - Oroso

Mantenimiento de Parques y Jardines

Riegos por Aspersión

Plantas Ornamentales

Mantenimiento de Piscinas

Carballiños, nº 6 - tel 616 635 904 - Sigüeiro (A Coruña)

J A R D I N E R Í A  P E N A

Oroso precisa un formigueiro

Se vostedes se fi xaron algunha vez no 
xeito de traballar das formigas, seguro 
que non se lles pasaron por alto cuestións 
como a organización, o ben colectivo, o 
altruísmo, o esforzo, o traballo en equi-
po, en defi nitiva o desenvolvemento máis 
absoluto da conciencia social. Logo, sen 
medo a trabucarme poño como exemplo 
desa necesidade, que hoxe é urxente no 
noso concello, a de contar con persoas 
que estean dispostas a construír un for-
migueiro a carón do mundo da cultura, o deporte e a xuventude en Oroso. 

Outros, que xa fai anos descubriron que levaban dentro ese xene altru-
ísta, están agora faltos de colaboradores para seguir mantendo erguido 
ese proxecto que nacera fai uns anos e que tan boa acollida tivo por to-
dos, como é a Escola Deportiva Xuventude Oroso. Agora, chegou a hora 
do relevo e os membros da súa directiva propoñen novas incorporacións 
aos equipos xestores. Persoas con folgos renovados, cheas de ilusións, de 
ideas, e mesmo porque non, se cadra tocadas con ese don tan humano da 
conciencia social. 

Eu son dos que pensa que os rapaces sempre devolven á sociedade o 
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que esta inverteu neles e traballar neste tipo de proxectos, con xente miúda, 
fai amizades inquebrantables entre os adultos que, a bo seguro, serven de 
exemplo para os máis pequenos. Compartir ocio e plans con alleos, cháma-
se socializar e ademais procura benestar e satisfacción a quen practica esta 
actividade. Oroso é un concello que medra día a día, non só no plano urba-
nístico, que tamén é importante, senón no plano humano ou demográfi co. 
Un concello que rexistra preto dun cento de nacementos cada ano, merece 
unha atención especial en políticas de xuventude e benestar por parte das 
institucións, pero hai áreas moi concretas que necesitan do apoio directo 
dos cidadáns e a súa espontaneidade social.

O dito, agora máis ca nunca, Oroso precisa un formigueiro cheo de xente 
e de ideas, xuntos na procura do benestar dos rapaces e rapazas do noso 
concello e o seu contorno. Como dixera Salvador Dalí, “a maior desgraza da 
xuventude actual, é xa non pertencer a ela” ... e eu atrévome a engadir que 
cando menos, non perdamos a oportunidade de fornecernos coa súa salvia.

Xavier Seoane
PAI E XORNALISTA
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maquinaria agricola

CASALONGA S.L.

CASALONGA, 10
15866 TEO - Coruña 

Teléfono 981 548 732

EUROCONSTRUCCIONES
166  S.L.

Eirapedriña, s/n 
15866 AMES - A CORUÑA 

Telf: 981 884 469


