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O Concello de Teo vén de adxudicar o Plan 
de Accesibilidade, que contempla actuacións 
en numerosos espazos municipais co fi n de 
mellorar as infraestruturas e eliminar as ba-
rreiras arquitectónicas que aínda limitan o 
movemento urbano de persoas con mobilida-
de reducida. O proxecto concédese por valor 
de 150.000 euros, está fi nanciado con fondos 
europeos e comezará a executarse ao longo 
deste mes para dar resposta ás necesidades 
máis urxentes de accesibilidade. As melloras 
executaranse nas casas comúns, polideporti-
vos, colexios, asociacións, así como en pasos 
de peóns.

Casas Comúns
Na Casa Común de Cacheiras eliminarase 

o bordo, mentres que na de Lampai vaise ins-
talar unha rampla na entrada e tamén unha 
plataforma de acceso. En Reis mellorarán o 
acceso ao centro médico e ao centro de es-
tudos e dispoñeranse novos cerramentos de 
separación. 

Polideportivos
No polideportivo dos Tilos vaise proceder a 

ampliar a beirarrúa existente e a rampla cunha 
pendente do 6%. Tamén se establecerá o ac-
ceso en rampla no fronte con praza PMR. En 
Calo, vaise demoler a rampla actual e fabrica-
rase unha nova que cumpra cos parámetros 
de accesibilidade, con pendente do 6% e 1,8 

metros de ancho. Para evitar caídas a distinto 
nivel tamén se instalará unha varanda tubular.

Colexios
No CRA de Recesende vaise arranxar a ram-

pla para salvar os chanzos da entrada. Na 
Casa Común de Tras do Eixo procederase a 
instalar unha rampla para compensar o des-
nivel causado polos chanzos e crearase unha 
nova beirarrúa de conexión con paso de peóns 
elevado.

Asociacións
Na Casa Común de Bamonde establecerase 

un novo acceso lateral cunha rampla, mentres 
que na Casa Común de Teo vaise ampliar a 
beirarrúa. Asemade, vanse mellorar 32 pasos 
de peóns para facilitar a mobilidade transver-
sal de toda a cidadanía •

As melloras están 
previstas nas casas 
comúns, polideportivos, 
colexios, asociacións, 
así como nun total de 
32 pasos de peóns

Teo mellora a 
accesibilidade 
do municipio
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 O DiverTeo abre o 10 de maio o prazo de inscrición
O vindeiro 10 de maio ábrese o prazo para que as familias poidan inscribir as súas crianzas de 
entre 3 e 12 anos nos programas do Diverteo para os meses de xuño, xullo e agosto. Os nenos 
e nenas de familias empadroadas en Teo terán preferencia para obter praza no programa, que 
se realizará nos CEIP de Calo, A Ramallosa e Os Tilos en xuño e xullo e en agosto exclusivamente 
no colexio da Ramallosa e só contará con 15 prazas. O período de inscrición para o mes de xuño 
remata o 28 de maio, para xullo o 7 de xuño e para agosto o 2 de xullo. A información completa 
con todos os prazos e cos prezos na páxina web www.teo.gal. Por outra banda, a primeira sema-
na de maio vanse publicar as listaxes provisionais de persoas admitidas nas escolas infantías 
municipais de Calo, Os Tilos e A Ramallosa. Unha vez publicadas, ábrese un prazo de dez días 
naturais para presentar reclamacións. 

O vindeiro 7 de maio ás 
20:30 horas os alumnos 

de Fopia presentarán 
Gotas de Vida no Auditorio 

Constante Liste

Teo pon en marcha unha campaña co fin 
de recaudar fondos para MozambiqueBE
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O Foro de participación da infancia e adolescen-
cia de Teo (Fopia), en colaboración co Fondo Ga-
lego de Cooperación e Solidariedade, lanzou unha 
iniciativa solidaria co obxectivo de recaudar fondos 
económicos para Mozambique. O diñeiro que se 
recolla  ao longo dos meses de abril, maio e xuño 
destinarase a mercar material sanitario. Os puntos 
de doazón están nas farmacias, librarías e oficinas 
bancarias do Concello de Teo. Posteriormente, todo 
o recadado enviarase á Fundação Encontro, posto 
que é unha organización que traballa sobre o terreo 
neste país africano e, por tanto, coñece a súa reali-
dade de primeira man. 

Asemade, no marco desta campaña, o vindeiro 7 
de maio ás 20:30 horas o alumnado do Fopia, en 
colaboración co Grupo Chévere, presentará a obra 
Gotas de vida no Auditorio Constante Liste.

Este conxunto de proxectos solidarios para reca-
dar fondos xurdiu a partir da exposición do Fondo 
Galego sobre a realidade de Mozambique no IES 
de Cacheiras. A mostra, con imaxes do fotógrafo 
Adrián Irago, inaugurouse coincidindo co Día Mun-
dial da Saúde e estruturábase en cincos cubos nos 
que se amosa a realidade mozambicana a través 
das iniciativas de loita contra a pobreza cofinancia-
das dende o ano 2001 en relación coa educación, a 
saúde ou o abastecemento de auga.

Teo é cidade amiga da infancia, unha distinción 
outorgada por Unicef e a través da que se creou o 
Clia (Consello Local da Infancia e Adolescencia) e o 
Fopia (Foro de participación da infancia e adoles-
cencia), nos que participan nenos e nenas, mozos 
e mozas que traballan en colaboración co Concello 
sobre temas que lles afectan ou interesan•

B E N E S T A R



A Concellaría de Mocidade informou de 
que as actividades terán lugar durante o 
mes de agosto en Santa Cruz de Oleiros 
en grupos de infantil e mocidade

A reserva de praza para os campamentos 
de verán de 2021 abrirá a súa convocatoria 
o vindeiro 24 de maio, e as persoas interesa-
das poderán inscribirse ata o 4 de xuño. Se-
gundo informou a Concellaría de Mocidade, os 
campamentos este ano van ter lugar no mes 
de agosto en Santa Cruz de Oleiros, e para re-
servar praza haberá que entregar a fi cha de 
inscrición nas datas indicadas cunha foto ac-
tual -tamaño carné- a través da Sede electró-
nica municipal ou no Rexistro Xeral do Conce-
llo -no que non é preciso solicitar cita previa-. 
No caso de que houbese máis solicitudes ca 
prazas procederase a facer un sorteo público 
o venres 11 de xuño ás 12:00 horas na Casa 
do Concello.

O campamento infantil celebrarase do 12 ao 
20 de agosto e está dirixido a nenos e nenas 
nados entre o 2009 e o 2014 e empadroados 
en Teo. Pola súa banda, o campamento xuve-
nil celebrarase do 3 ao 11 de agosto e está di-
rixido a persoas nadas entre o 2004 e o 2008, 
tamén empadroadas no Concello de Teo. O 
custo total desta actividade para nenos e ne-
nas e adolescentes é de 90 euros.

Persoas admitidas
A listaxe de persoas admitidas publicarase o 

mércores 16 de xuño na web www.teo.gal e no 
taboleiro do Rexistro Xeral do Concello. As per-
soas que queiran renunciar á súa praza deben 
comunicalo por Rexistro ou enviando un correo 
electrónico a deportes@teo.gal. A continuación 
as persoas admitidas terán que facer efectivo 
o pagamento.  Antes dos campamentos farase 
unha reunión informativa da que aínda non se 
fi xou data.

Data de pagamento e reunión
As datas de pagamento e o día no que se 

fi xará a reunión informativa comunicarase nas 
vindeiras semanas. Así, unha vez que estén 
confi rmados todos os detalles desta iniciativa, 
informarase a través da páxina web www.teo.
gal e tamén a través do seguinte número do 
Informateo. 

O 24 de maio ábrese o prazo para 
incribirse nos campamentos de veránM
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Na tradicional xuntanza informativa previa 
aos campamentos vaise dar información ás 
familias dos detalles da organización destas 
actividades lúdicas, o que resulta de especial 
interese para aqueles nenos e nenas que van 
asistir por primeira vez a esta actividade.

As persoas que precisen máis información 
sobre os campamentos de verán antes de ins-
cirbir aos seus nenos e nenas poden chamar 
ao número de teléfono 881 978 433 ou escri-
bir un correo electrónico ao enderezo-e depor-
tes@teo.gal.

Se ben, é preciso sinalar que a realización 
destes campamentos estará sempre supedi-
tada ás indicacións da normativa sanitaria no 
momento da realización dos mesmos, posto 
que a prioridade é garantir a seguridade de to-
das as persoas participantes •
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 Publicada a lista de subsanación das bolsas de ensino
O Concello publica a lista de corrección das solicitudes de bolsas de ensino e transporte deste 
curso 2020/21. O prazo para solucionar a solicitude remata o 7 de maio e as persoas que 
deban facelo terán que entregar en prazo a súa xustificación documental no Rexistro Xeral 
do Concello ou a través da sede electrónica. A lista completa das solicitudes que teñen que 
realizar unha emenda pódese consultar na web teo.gal, no apartado de Convocatorias, Axudas 
ou no taboleiro do Concello.
No caso de non presentar a corrección en prazo desestimarase a solicitude perdendo o seu 
dereito á axuda. Na listaxe aparece o nome da persoa solicitante e xa se especifica a docu-
mentación pendente, como pode ser por exemplo a falla da declaración da renda, de factura, 
copia do DNI, copia do libro de familia, etc.
Unha vez rematado este prazo para solucionar erros, e unha vez revisada a documentación 
presentada, publicarase a lista definitiva coa concesión das axudas. O Concello inviste cada 
ano preto de 35.000 euros nestas bolsas que pretenden fomentar o ensino público.

A D M I N I S T R A C I Ó N

As sesións formativas 
terán lugar o 24 e 25 
de maio e o 1, 2, 3 e 

4 de xuño de 2021 no 
Auditorio Constante Liste

Camiños de Coñecemento da USC volve 
con clases para maiores de 50 anos en TeoED
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Teo volve a acoller o programa da Universidade 
de Santiago de Compostela, Camiños de Coñece-
mento e Experiencia , dirixido a persoas maiores de 
50 anos que estean interesadas en ampliar a sua 
formación sobre temas como a historia moderna de 
Galicia, ou a herdanza segundo o dereito galego e 
Estatal, entre outros. O programa  vaise iniciar o 24 
de maio de 2021 no Auditorio Constante Liste. Este 

programa está dirixido a maiores de 50 anos e non 
fai falta ter estudos previos.

A inscrición é gratuita e  pode facerse no Departa-
mento de Cultura e Educación de luns a venres de 
09:00 a 14:00 h, na Mediateca do Grilo en Cachei-
ras de 10:00 a 13:00 h, no teléfono 981  806 400 
ou no correo a cultura@teo.gal. O curso será os días 
24 e 25 de maio, e 1,2,3 e 4 de xuño de 2021 •



O Patrimonio do Concello de Teo, é tan 
amplo e interesante que dende a Concellaría 
de Cultura decidimos, xunto co arquiveiro 
municipal Pablo Sanmartín, ir dando a coñecer 
pequenas curiosidades que esperamos, canto 
menos, resulten atractivas para a veciñanza.

O Arquivo Municipal custodia a copia dun cu-
rioso escrito de 1931 do médico de Pontevea, 
Juan Pazos Touceda, no que narra a milagreira 
curación dun abade do mosteiro de San Mar-
tiño Pinario, natural de Ribadavia. O doutor 
resume o contido dun documento do século 
XVIII  que localiza entre os fondos parroquiais 
de Reis. Conta que o citado abade padecía 
unha “úlcera corrosiva” nunha das pernas e é 
“desafiuzado” polos médicos de Compostela.  
Ante esta situación, renuncia ó cargo, despíde-
se das amizades e decide ir morrer á súa vila 
natal. Aluga unha padiola e inicia o camiño a 
Ribadavia. Non obstante, as dores obríganlle 
a facer unha pronta parada na única pousada 
que existía na actual Pontevea. A muller que 
atendía o local recoméndalle tomar un baño e 
lavar a perna na Burga de Xermeade. O abade 
faille caso e logra durmir sen dores despois de 
moito tempo polo que decide ficar na pousa-
da. Dous meses despois regresa ó convento e 
manda chamar ós médicos, os cales quedan 
sorprendidos pola cicatrización total da ferida. 
O verán seguinte, o abade regresa de novo a 
Pontevea mais nesta ocasión repousa uns días 
na casa do cura de Reis. En sinal de agradece-
mento déixalle ó cura os cartos precisos para 
sufragar a construción dunha “bañeira” de bos 
perpiaños, que aínda hoxe conservamos, co 
obxecto de que tamén os pobres puideran go-
zar das propiedades destas augas. Así, a sona 
das augas de Pontevea esténdese por toda a 
comarca. O propio médico sinala ó final do es-
crito que “nos últimos dous anos (1929-1930) 
o número de visitantes para tomar as augas 
oscilaba entre as 800 e 1000 persoas”.Esta 
historia pon de manifesto:

•A relevancia histórica documentada desta 
fonte de augas mineiro-medicinais polo menos 
dende o século XVIII. 

•O valor dos fondos documentais que cus-
todia a igrexa, pois esta historia figura no 
arquivo parroquial de San Cristovo de Reis.  
•O emprego terapéutico desta fonte dende 
tempos inmemoriais para o tratamento de en-
fermidades respiratorias, hepáticas, urinarias 

Curiosidades da nosa cultura e do noso 
patrimonio: A Burga de XermeadeCU
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e para as afeccións da pel. O propio médico 
de Pontevea loa as súas propiedades. Só os 
adiantos médicos e farmacéuticos foron rele-
gando progresivamente o seu uso mais a cul-
tura termal semella recuperarse no século XXI. 

•O uso público e aproveitamento comunal 
do manancial dende a súa orixe. Houbo varios 
intentos de privatización pero non tiveron éxi-
to. Na actualidade a fonte e a súa contorna in-
tegran un espazo público municipal. 

•Pontevea foi un enclave fundamental na 
ruta do nomeado “Camiño dos Arrieiros” onde 
había pousada para atender ós peregrinos, 
viaxeiros e ós comerciantes de viño e licores 
que ían dende o Ribeiro a Compostela. 

•A conexión histórica entre a Burga de Xer-
meade e Pontevea, que chegou a converterse 
nunha pequena vila termal, sobre todo a finais 
do século XIX e primeiras décadas do XX.

•Que cómpre protexer e catalogar un ben 
patrimonial e natural desta transcendencia •
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O pago dos tributos periódicos poderase 
realizar en varias cotas e sen custo
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Este ano os cobros dos impostos municipais po-
derán fraccionarse en dez pagos. Se ben a petición 
destas mensualidades debe cursarse antes de final 
de ano para que sexa efectiva nos recibos do vindei-
ro exercicio. Na web municipal atoparedes o modelo 
de solicitude. A Deputación da Coruña publicou no 
BOP do 31 de marzo o prazo de pago voluntario do 
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica que 
vai dende o 1 de abril ao 15 de xullo, ambos inclusi-
ve. No caso dos recibos nos que está domiciliado o 
cargo está previsto para o 15 de xuño. Se os recibos 
non están domiciliados hai que facer o pagamento 
co recibo que chega por correo postal antes do 15 
de xullo.  Os documentos de ingreso inclúen dúas 
referencias de cobro, con importes diferentes:

A primeira é válida ata o día 15 de xullo e o im-
porte que ten asociado é o principal da débeda, sen 
recarga de ningún tipo. A segunda é válida do 16 
ao 31 de xullo e o importe que ten asociado inclúe 
o principal da débeda e a recarga executiva do 5%. 
Pasada a data de caducidade da segunda referen-
cia xa non se poderán utilizar estes documentos 
para realizar o ingreso da débeda, polo que deberán 
solicitarse outros ás oficinas de información tributa-
ria. O pago pode realizarse na caixa das seguintes 
endidades: Abanca, BBVA, Banco Sabadell, Banco 
Santander e Caixabank no horario normal de aten-

ción ao público. Tamén se poderá facer no caixeiro 
ou por internet. 

Por outra banda e segundo adiantou xa a Depu-
tación o prazo de cobro dos recibos do IBI, lixo, pa-
saxes permanentes e impostos de actividades eco-
nómicas, este ano ampliarase o prazo dende o 1 
de agosto aínda que rematará, como é habitual, no 
mes de novembro. Estes prazos están pendentes 
de publicar no BOP.

As persoas ás que non lle chegue o recibo ou 
non detecten os cobros na súa conta o 15 de xuño 
poden enviar un correo electrónico cos seus datos 
a intervencion@teo.gal para solicitar unha copia. 
Lembramos que para a atención neste servizo é 
preciso cita previa polo que se recomenda chamar 
ao número 981 940 519 antes de acudir ás oficinas 
municipais xa que moitas das xestións relacionadas 
co cobro dos recibos pódense solucionar por teléfo-
no ou correo electrónico. 

Os datos de contacto de información tributaria 
da Deputación, na que tamén se poden realizar es-
tas consultas son os seguintes: o correo atencion.
tributaria@dacoruna.gal e o teléfono 900 132 204.
Tamén poderá facer xestións e consultas a través 
da Oficina Virtual Tributaria ou na Sede electrónica 
da Deputación. Cando sexa posible a atención pre-
sencial, esta realizarase só mediante cita previa•

Convocadas unha praza de auxiliar de xardinaría e a bolsa de tractorista
O Concello de Teo publicou a convocatoria para un proceso de selección dunha praza fixa de auxiliar de xardinaría. 
O prazo para inscribirse neste proceso selectivo remata o vindeiro 10 de maio. O anuncio desta convocatoria para a 
contratación, en réxime de persoal laboral fixo mediante o sistema de concurso-oposición publícouse no BOE núm. 87 
do 12 de abril de 2021, así como no DOG núm. 60, do 30 de marzo de 2021 e no BOP número 36 do 24 febreiro. As 
solicitudes para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figura como anexo I, no Re-
xistro Xeral do Concello, en horario de atención ao público de 9:00 a 14:00 horas, e no prazo de vinte 20 días hábiles, 
a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), é dicir, antes 
do 10 de maio neste caso.
Asemade, o Concello de Teo tamén ten aberta unha convocatoria para unha bolsa de emprego para o perfil dun trac-
torista ou palista para realizar substitucións. Neste caso, o prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 
6 de maio, posto que tamén se ten en conta a publicación oficial das bases e da convocatoria que regulan o proceso 
selectivo desta bolsa de emprego. Na páxina web municipal pódese consultar esta oferta concreta. 

E M P R E G O
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Para evitar que se formen 
vertedoiros ilegais a 

veciñanza debe usar o 
punto limpo e lembrar 

que tirar lixo en espazos 
públicos está prohibido

O punto limpo da Lagoa abre de martes a 
sábado en horario de mañá e tarde
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O Punto Limpo é un servizo gratuíto para as pe-
soas empadroadas ou con vivenda en propiedade 
en Teo no que poden depositarse todo tipo de resi-
duos domésticos excepto os residuos industriais e 
os residuos infecciosos ou radioactivos. Así, está es-
pecificamente deseñado para a recollida de: papel, 
vidro e cartón; envases de plástico, briks e latas; 
electrodomésticos; materiais téxtiles, colchóns, so-
fás e voluminosos; escombros de pequenas obras; 
aceites usados, pilas e baterías; disolventes, pintu-
ras e vernices ou residuos vexetais.

O Punto Limpo do Concello de Teo atópase si-
tuado na paraxe coñecida como A Lagoa, entre as 
parroquias de Luou e Recesende. Para acceder o 
máis recomendable é acceder dende un desvío an-

tes da ponte do Aido na estrada A Ramallosa-Luou 
(CP-0205).  

O horario deste servizo é de martes a venres de 
10:00 a 13:00 h e de 17:00 a 20:00 h. Os sába-
dos abre entre as 10:00 e as 13:00 h e de 16:00 a 
19:00 h. Os luns, domingos e festivos está pechado.

Hai limitacións no seu uso, por exemplo o número 
máximo de electrodomésticos por domicilio ao ano 
que se poden deixar son 6, no caso dos colchóns 4 
e os escombros teñen un tope de 80 kg/mes. 

Para a recollida de voluminosos hai que chamar 
ao número de teléfono 696 903 278 e especificar 
o que se quere tirar. Dende o propio servizo indica-
ranlle cando e onde deixalo. Tirar lixo na rúa está 
prohibido e pode ocasionar importantes multas •
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 1-6  Aberto o prazo para apuntarse á función: 
Terceiro Acto na que actúa Mabel Rivera, 
veciña de Teo, que se  representará o 7 de 
maio en Santiago no Centro Dramático 
Galego. Haberá un autobús dende Teo a 
Santiago  de saída ás 16:00h. Autobús de 
balde. Custo reducido da entrada: 6€ que 
se pagarán no CDG con previa reserva. 
Actividade con capacidade limitada e con 
reserva de entrada en:  entradascultura@
teo.gal ou chamando ao 881 956 010

 2  Domingo. 19:30 h. Concerto Radio Bule 
Bule con Paco Nogueiras. Para público 
familiar. Actividade con capacidade limitada, 
que se fará por orde de chegada. Campo da 
Festa de Rarís -Casa Común se chove-.

 3  Luns. Prazo para apuntarse no programa 
Camiños de coñecemento e experiencia 
do IV Ciclo universitario da USC. No 
teléfonos: 881 956 010, ou presencialmente 
nas bibliotecas e no Departamento de 
Cultura e Educación. Non se precisan 
estudos de ningún tipo previos. Para 
maiores de 50 anos.  Comezo das clases o 
24 de maio no Auditorio Constante Liste. 

 7   Venres. 20:30 h. O alumnado do Fopia 
coa axuda do Grupo Chévere presentan 
a obra Gotas de vida. Reserva de entrada 
escribindo a servizossociais@teo.gal ata o 6 
de maio. Auditorio Constante Liste.

 8  Sábado. 59ª Clásica de Pascua-Ruta 
Xacobea. Copa de España de ciclismo. 
Premio de montaña no Alto de Lampai.
Nova edición da escola ecoloxista. De 12 
a 18 anos. Para anotarse enviar un correo-e 
a mocidade@teo.gal

11:00 h. O maio de Apego. Construción 
dun maio e obradoiro de creación de 
brinquedos. Con Oli Xiráldez e Cé Pantasma 

Orquestra. Para familias con crianzas de 0 a 
6 anos. Inscricións en lingua@teo.gal

 9   Domingo. 12:00 a 13:00 horas. Rarís 
Pasarúas tradicional do Picantón polas 
aldeas de Raris coa agrupacion tradicional 
Ghazafellos.

 21   Venres. 18:30 h. Sesión de contacontos A 
pelota Rula e presentación de Dornavela 
Edicións con David Orihuela.  Reserva 
de entrada en entradascultura@teo.gal. 
Biblioteca dos Tilos.

 22 Sábado. 19:00 h. Sesión de contacontos O 
gato Chiki e presentación de Dornavela 
Edicións con David Orihuela. Carballeira de 
Luou

22:00 h. Autocine: Mascotas 2. Campo de 
fútbol de Luou. 

   24   Luns. Comezo das clases do programa 
Camiños de coñecemento e experiencia 
do IV Ciclo universitario da USC. Previo 
apuntamento. Auditorio Constante Liste.

   28   Venres. 19:30 h. Sesión de contacontos  
Banda deseñada e presentación de 
Dornavela Edicións con David Orihuela. 
Espectáculos dentro con capacidade 
limitada e con reserva de entrada 
solicitándoas en:  entradascultura@teo.gal. 
Auditorio Constante Liste.

   29   Sábado. 22:00 h. Autocine: A galiña 
turuleca. Mellor película de animación 
nos premios Goya 2021. Campo da festa 
do Raxó en Cacheiras.

   30   Domingo. Concerto  da Asociación Banda 
de Música Cultural de Teo. Campo da 
festa do Raxó en Cacheiras. 

   

Martes  Servizo de asesoramento eléctrico.
 De 10:00 a 12:00 h. Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado nos Tilos.


