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Os Reis Magos visitarán Teo na tarde do 5 
de xaneiro e volverán a recibir aos pequenos/
as da casa. A previsión é retomar a ruta habi-
tual e que visiten varios lugares do concello, 
en colaboración coas asociacións e rematar 
no Pavillón Ezequiel Mosquera, na Ramallosa. 

Melchor, Gaspar e Baltasar chegarán á es-
tación de Osebe sobre as 16:39 horas. A con-
tinuación subirán ao bus histórico no que pa-
sean habitualmente por Teo. Achegaranse ao 
centro da SR de Calo, ao CC da Pontevella e 
pasarán polo exterior do Centro Comercial dos 
Tilos e do CC da Asociación Rosalía de Castro 
en Cacheiras.

Ás 18:00 horas comezará a animación no 
pavillón da Ramallosa cun espectáculo de circo 
para facer máis levadía a espera. 

Cara última hora da tarde chegará a comitiva 
real ao pavillón onde a cativada poderá velos e 
recibirá un pequeno agasallo.

Os Reis Magos recibirán a cativada na 
Ramallosa

Inscrición
Para asistir ao pavillón da Ramallosa haberá 

que inscribirse previamente nun formulario a 
través da web municipal teo.gal. O acceso non 
será libre polo que as persoas que non se teñan 
inscrito non poderán acceder ao recinto. 

Lembramos tamén que será preciso que as 
persoas adultas amosen o seu certificado covid •
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HORARIO DAS PARADAS DA CABALGATA
16:39 Estación de Osebe
17:00 Chegada ao Centro da Asociaicón SR de Calo
17:30 Chegada ao Centro Cultural da AC A Pontevella (Reis)
18:00 Exterior do Centro Comercial e zona dos Tilos.
18:00 Comezo dos espectáculos no pavillón.
18:35 Exterior do Centro Cultural da AC Rosalía de Castro.
19:00 Recepción oficial dos Reis Magos no pavillón Ezequiel Mosquera.

AVISO: tendo en conta a situación epidemiolóxica ao peche desta edición a vi-
sita dos Reis Magos pode sufrir modificacións. No caso de que sexa así infor-
marase dos cambios a través da web teo.gal e das redes sociais municipais. 
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Nos últimos días a Policía Local incorporou 
ao seu equipamento un desfibrilador automáti-
co (DESA) que se poderá mover nos vehículos 
do servizo. A intención é que se poida utilizar 
en intervencións urxentes, polo que é importan-
te que se poida mover e non estea fixo nunha 
instalación municipal. 

Nestas últimas semanas os axentes da Poli-
cía realizaron o curso para o uso deste equipo 
que é fundamental para intervir diante dunha 
parada cardíaca. Ademais a rapidez na que se 
usen estes equipos neste tipo de emerxencias 
é vital e incrementa o índice de supervivencia. 

Dende o Concello considérase fundamental 
ter esta dotación e que a cidadanía saiba que a 
Policía Local conta con este desfibrilador. 

Membros deste servizo interviron no mes de 
novembro, coincidindo co San Martiño, nunha 
emerxencia na que un varón tivo un ataque car-
díaco. Naquel momento o persoal fixo as ma-
nobras de respiración cardiopulmonar mentres 
non chegou o equipo médico. 
Teléfono da Policía: 606 984 838.

A Policía Local conta cun 
desfibrilador S
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Os axentes da Policía realizaron 
o curso para o uso deste equipo 
que é fundamental para intervir 
diante dunha parada cardíaca

Defensa persoal súmase á oferta das escolas 
deportivas 

O Departamento de Deportes, dirixido por Ignacio Iglesias, oferta unha nova escola deportiva coa chegada do 
novo ano, defensa persoal dirixida a persoas adultas. 
Defensa persoal será os sábados de 12:30 a 13:30 horas no pavillón de Calo, se hai demanda suficiente. O 
custo será de 20 euros por trimestre.
As persoas interesadas poden presentar a ficha de inscrición na Sede Electrónica ou no Rexistro do Concello 
ata o 15 de xaneiro. A ficha pode descargarse en teo.gal ou recoller nas oficinas municipais. En caso de que 
haxa máis solicitudes ca prazas farase un sorte público. A previsión é que a actividade funcione ata o remate 
do curso, en xuño. Máis información en Deportes, no 881 9784 33 ou no correo-e deportes@teo.gal

DEPORTES

https://www.teo.gal/sites/default/files/arquivos_nova/Folla inscrición DEPORTES 2020-2021 Taichi e defensa persoal.pdf
https://sede.teo.gal/opencms/gl/procedimientosytramites/tramites/SolicitudGeneral
mailto:deportes@teo.gal
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As seguintes obras que se van 
contratar “son o viario na Ínsua 
en Luou, a estrada de Fornelos 
en Rarís e a reurbanización do 
núcleo de Castro, en Calo”

Nas próximas semanas asfaltaranse os via-
rios municipais de San Domingo (Calo) e Cha-
ves (Lucí). Trátase de obras de mellora moi 
necesarias incluídas no Plan provincial POS + 
2021. 

A estrada de San Domingo será executada 
pola empresa Eulogio Viñal cun orzamento de 
algo máis de 90000 euros. Mellorarase a capa 
de rodaxe de case dous quilómetros de lonxitu-
de e case 7000 metros cadrados de superficie. 

Pola súa banda a obra en Chaves suporá a 
mellora de algo máis de 700 metros de lonxi-
tude e 3300 metros cadrados en total. Neste 
caso os traballos serán realizados por Pon-
ciano Nieto por un importe algo superior aos 
30000 euros. 

Nos dous casos, antes do aglomerado, fara-
se a limpeza de gabias así como a reparación 
previa das fochancas. Logo farase o recrece-
mento das tapas de saneamento, sumidoiros e 
tapas de rexistro existentes, así como a sinali-
zación horizontal e vertical con pintado de liñas 
e colocación de sinais. 

O alcalde, Rafael Sisto, destaca “a importan-
cia de mellora destas vías que deberían estar 
listas nun par de meses”. Así mesmo tamén 
explica que as seguintes obras que se van con-
tratar “son o viario na Ínsua en Luou, a estrada 
de Fornelos en Rarís e a reurbanización do nú-
cleo de Castro, en Calo”. 

No Pleno de xaneiro tamén se votarán as 
obras do POS que se están decidindo cos gru-
pos con representación no Pleno: PP, PSOE e 
BNG •

A área de Servizos Básicos comeza o ano 
con dous obxectivos claros e ambiciosos dada 
a extensión da rede viaria municipal. 

Ignacio Iglesias, responsable da área, ex-
plica que no primeiro trimestre do ano “fare-
mos un plan de reparación de fochancas para 
atender aquelas necesidades máis urxentes 
nas estradas locais”. Outro aspecto que se vai 
atender “é o do asfaltado de accesos a viven-
das”. Neste momento no Concello aínda hai 

Adxudicadas os asfaltados en San 
Domingo e Chaves 

Plan de reparación de fochancas
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accesos a vivendas sen as-
faltar, o que complica moito 
o mantemento destas vías, 
sobre todo nos meses de 
inverno. “Sabemos que Teo 
ten moita extensión e que 
non será sinxelo pero consi-
deramos que é imprescindi-
ble dar este servizo”, remata 
Iglesias •
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A Covid-19 deulle protagonismo ao deporte 
ao aire libre e sen dúbidas nestes meses fomos 
moitas as que saímos a andar e coñecemos me-
llor o noso territorio. Para seguir nesa liña den-
de as áreas de Deportes e Turismo ofertan unha 
programación estable de rutas para todo o ano. 

“Andar é un deporte sinxelo para o que non 
precisamos ademais moito equipamento e ao 
alcance de calquera” explica o concelleiro de 
Deportes, Ignacio Iglesias. Neste 2022 “reto-
mamos unha idea que xa comezáramos no 20, 
os Carreiros, un programa a través do que fa-

Pola súa banda dende Turismo durante este 
2022 van seguir ofertando unha ruta dramati-
zada coa compañía Os Quinquilláns pola ruta 
da Batalla de Cacheiras. Será o último domin-
go de mes e as inscrición pódense facer en-
trando en turismo.teo.gal. 

Esta proposta está dirixida a persoas acostu-
madas a andar xa que será un percorrido den-
de a reitoral de Bamonde ata o miradoiro de 
Montouto con case 9 quilómetros de andaina. 
Durante a ruta faranse varias paradas na 
que o actor e a actriz dos Quinquilláns de-
bullarán parte do acontecemento históri-
co da Batalla de Cacheiras. A ruta comeza-
rá ás 10:00 horas e dende Montouto volverase 
en autobús. 

remos unha ruta cada mes, serán circulares e 
durarán ao redor de 3 horas”. 

A previsión é que as rutas de Deportes sexan 
o segundo domingo de cada mes. Coincidindo 
co mes de xaneiro publicamos a programación 
anual de Carreiros 2022 aínda que esta poderá 
sufrir cambios por temas organizativos. 

A primeira ruta será o 23 de xaneiro Pola 
Fraga de Sestelo. A inscrición hai que facela 
enviando unha ficha de inscrición cos datos das 
persoas que queiran asistir ao correo-e depor-
tes@teo.gal dende o 3 ao 20 de xaneiro. 

Deportes e Turismo ofertan dúas rutas 
cada mesD

E
P

O
R

T
E

S

Ruta dramatizada pola Batalla de 
Cacheiras

As rutas de Deportes 
e de Turismo son 
actividades de balde.

http://turismo.teo.gal
mailto:deportes@teo.gal
mailto:deportes@teo.gal
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As familias terán un novo espazo de 
encontro 

A Concellaría de Educación pon en marcha 
a escola de familias que ofertará unha sesión 
mensual para todas as persoas interesadas 
nos retos da crianza. Será un espazo de en-
contro mensual, formación e debate sobre di-
ferentes temas da crianza nas distintas etapas 
e situacións. 

A primeira sesión será o sábado 22 de 
xaneiro de 11:30 a 13:30 horas no Audi-
torio da Ramallosa. 

Haberá servizo de gardaría e as persoas que 
o precisen deben indicalo no momento da ins-
crición. A actividade é de balde pero haberá 
que anotarse escribindo a educacion@teo.gal 
do 1 ao 20 de xaneiro indicando os datos e un 
teléfono de contacto. 

O primeiro relatorio, o de xaneiro, será sobre 
o acompañamento no uso saudable das 
novas tecnoloxías (internet, videoxogos, 
redes sociais…). 

A escola de familias está dirixida aos pais e 
nais de nenos/as dende Infantil a Secundaria. 
Durante os vindeiros meses farase un repaso 
por temas como a educación afectivo-sexual, 
as adiccións, resolución de conflitos. Tamén 
se atenderán as demandas de información e 
formación que formulen as familias. 

María López, concelleira de Educación, des-
taca que a escola de familias “quere ser un 
espazo de coidado e de sostén”. “A crianza 
presenta retos constantes e moitas veces pre-
cisamos compartir inquedanzas ou mesmo ver 
que a comunidade se atopa con situacións si-

milares e que non estamos sós nesta aventura” 
explica a concelleira. 

A relatora da escola vai ser Belén Montesa, 
psicóloga xeral sanitaria con formación en se-
xoloxía, terapia familiar, experta e drogodepen-
dencias e psicoterapia de grupos. 

Ten unha ampla experiencia en trastornos 
aditivos e é unha profesional que colabora con 
numerosos centros educativos polo que está 
en permanente contacto coa realidade dos ne-
nos/as, sobre todo na adolescencia •

O Diverteo Entroido funcionará na Ramallosa
O Diverteo Entroido funcionará só no colexio da Ramallosa os días 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo. A inscrición 
está aberta do 10 ao 26 de xaneiro e para formalizala hai que entregar a ficha de inscrición no Rexistro ou a 
través da Sede Electrónica. 
O Diverteo é o programa de conciliación que funciona nas vacacións escolares e o horario é de 7:30 a 15:30 h 
o servizo completo ou ata as 14:00 h sen xantar. 
A listaxe provisional publicarase o 2 de febreiro e o pagamento hai que facelo entre o 4 e o 14 de febreiro. As 
persoas admitidas recibirán a través do correo-e o documento de autoliquidación para o pago, que se poderá 
facer en Abanca ou a través do portal tributario do Concello. 
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Acompañamento no uso saudable das novas 
tecnoloxías (Internet, videoxogos, redes sociais...)
Relatora: Belén Montesa (Psicóloga)

Servizo de garda e coidados das crianzas para as familias que o precisen

22 de Xaneiro
11.30 a 13.30 h

Auditorio da Ramallosa

COIDADOSAMENTE
Escola de familias

Relatorio

A escola de familias é un espazo de encontro 
mensual, formación e debate sobre diferentes temas 

da crianza nas distintas etapas e situacións

mailto:educacion@teo.gal 


6 | 

En xaneiro comeza un novo servizo en Teo, 
unha asesoría en ecoloxía e sustentabilidade 
que funcionará os últimos martes de mes de 
10 a 13 horas. Será na Aula de Informática, no 
Auditorio Municipal Constante Liste. 

As funcións principais deste servizo, que 
será de balde para a veciñanza, serán aseso-
rar, dar consello e informar sobre as seguintes 
cuestións: consumo sostible e responsable, 
medidas para favorecer á biodiversidade, me-
didas para reducir o noso impacto no medio 
natural e os valores naturais da contorna. 

Poderanse responder preguntas como: que 
podo plantar no meu xardín para que teña máis 
vida? Teño morcegos no faiado, debería preo-
cuparme? Como podo facer o meu propio com-
posteiro? Que restos podo compostar? Que 
podo facer para reducir a pegada ambiental 
da miña compra? Que fago para eliminar unha 
especie invasora? Cales son os hábitats natu-
rais máis interesantes na miña parroquia? Que 
podo facer para coidalos? Que fago se atopo 
unha ave ferida? Onde podo ver anfibios preto 

da miña casa? Miles de cuestións relacionadas 
coa ecoloxía e a sustentabilidade ás que inten-
taremos dar resposta.

A calidade das nosas vidas ten moito que ver 
co bo estado de conservación da natureza que 
nos rodea e do medio no que vivimos. Unha 
paisaxe natural e diversa, unha biodiversidade 
rica en especies, un medio ben conservado 
son compoñentes fundamentais do noso be-
nestar, especialmente nun concello como Teo, 
rural e densamente poboado. 

As persoas, a cidadanía ten moito que dicir 
nestas cuestións esenciais. Ben guiadas, a 
suma de pequenas accións individuais ou de 
pequenos cambios nos nosos hábitos poden 
contribuír enormemente á conservación da na-
tureza e ó coidado do ambiente. 

Outras asesorías
O Concello mantén outras asesorías de bal-

de como o Punto de Información Eléctrica que 
funciona os martes de 10 a 12 no Salón de 
Plenos ou o servizo para xestións relacionadas 
co Catastro que atende os venres de 9 a 14 
horas no Concello, agás a última semana de 
mes que atende os sábados. 

Ponse en marcha unha asesoría en 
ecoloxía e sustentabilidade
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O Bosque Apego comezou a plantarse 
o pasado mes de decembro con 
criterios de sustentabilidade
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O arqueólogo Ramón Sobrino Lorenzo Ruza 
non é só o descubridor de moitos dos petrógli-
fos e mámoas de Teo senón que tamén deixou 
constancia destes bens patrimoniais no que po-
demos considerar o primeiro plano arqueolóxico 
do noso concello. Unha representación gráfica 
que forma parte do grande mapa arqueolóxico 
da comarca de Compostela elaborado co gallo 
do III Congreso Internacional de arqueoloxía de 
1953 que tivo unha das súas sedes na capital 
xacobea. Grazas á doazón da familia Sobrino 
Núñez ó Arquivo Municipal no ano 2015 conta-
mos cun documento gráfico excepcional que 
nos permitiu descubrir que nese intre xa eran 
coñecidas moitas das mámoas da parroquia 
de Luou (Monte Piquiño, Seixos, Trasellas), de 
Cacheiras (A Póboa) e algúns dos principais cas-
tros teenses (Osebe, Mouromorto, Francos...), 
pero tamén existían importantes treitos de vías 
romanas hoxe desaparecidas tanto na parro-
quia de Calo como na de Luou. Asemade, revela 
a importancia que o autor outorga á toponimia 
como ferramenta para o estudo arqueolóxico.

Descubertas recentes como o importan-
te xacemento romano na aba do Castro de 
Mouromorto confirman os importantes acha-
dos de cerámica romana que documenta no 

mapa este afamado arqueólogo pontevedrés 
que mantivo unha grande amizade con Adolfo 
Calvo, practicamente municipal entre 1946 e 
1965 e veciño da Igrexa (Luou) •

O primeiro plano arqueolóxico de Teo

Bibliografía: Ramón Sobrino Lorenzo – Ruza: memo-
ria e legado dos petróglifos. Colectivo A Rula (2020).

Pormenor do Mapa 
Arqueolóxico da 
Comarca de Santiago, 
área de Teo. Ramón 
Sobrino Lorenzo 
– Ruza (1953)

O Banco de alimentos recibe  
doazóns en Nadal
O Banco Veciñal de Alimentos, xestionado por persoal voluntario coa coordina-
ción da área de Benestar, recibiu importantes doazóns coincidindo coa época de 
Nadal. A Anpa Río Tella do CEIP da Ramallosa fixo a súa tradicional recollida de 
alimentos entre o alumnado. Noutros anos achegaron unha contribución econó-
mica pero ano tras ano non falla co seu compromiso con esta iniciativa solidaria. 
Pola súa banda, Tarlogic, empresa con sede en Teo doou 1500 euros en de-
cembro, unha cantidade que se suma á súa colaboración mensual co Banco de 
Alimentos. A Banda de Teo tamén recolleu alimentos no seu concerto de Nadal.
A través do Banco máis de 15 familias reciben un reparto de comida quincenal 
no que hai unha parte de alimentos frescos, fundamentais para poder ter unha 
alimentación saudable. 
Máis alá das achegas, o verdadeiro xesto solidario que permite o funcionamento 
do Banco é a entrega das persoas voluntarias. Sen elas sería imposible o seu 
funcionamento. 
Se queres facerte persoal voluntario ou colaborar dalgún xeito podes escribir a 
voluntariado@teo.gal. 

BENESTAR SOCIAL

mailto:voluntariado@teo.gal
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Edita: Concello de Teo
Dirección: Travesía da Ramallosa, nº 38, 15883, Lucí, Teo
Web: www.teo.gal
Correo electrónico: comunicacion@teo.gal

Teléfono: 981 815 700
Coordinación e redacción: Departamento de Comunicación
Deseño e maquetación: Nós Comunicación
Distribución gratuíta

AXENDA Servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica
Martes de 10:00 a 12:00 h. na Casa do Concello

Venres Mercado en Cacheiras
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos TilosXaneiro de 2022

Edita: Concello de Teo
Dirección: Travesía da Ramallosa, nº 38, 15883, Lucí, Teo
Web: www.teo.gal
Correo electrónico: comunicacion@teo.gal

Teléfono: 981 815 700
Coordinación e redacción: Departamento de Comunicación
Distribución gratuíta

1-15 Inscricións no Rexistro ou na Sede electrónica Escola 
deportiva defensa persoal. Pavillón de Calo.  
Sábados de 12.30 a 13.30 h. 20 € por trimestre

10-26  Inscrición no Rexistro ou na Sede electrónica. Diverteo 
Entroido. Só no CEIP da Ramallosa.  
Celébrase do 28 de febreiro ao 2 de marzo (3 días).  
Dirixido a nenos/as de 3 a 12 anos. 

 2  Domingo 19:00 h. Concerto de Nadal da Banda de Música 
da S.R. de San Xoán de Calo e Banda de Música de Touro. 
Concerto de bandas sonoras de películas. Acceso por orde 
de chegada ata completar capacidade.  
Auditorio Constante Liste

 3  Luns 18:00 h. Contacontos e monicreques: “Un Nadal cheo 
de contos” con Tarabelos (público familiar e infantil). Con 
reserva de entrada en entradascultura@teo.gal. Auditorio 
Constante Liste

 5  Mércores. Cabalgata dos Reis Magos. O día 5 de xaneiro as 
SSMM de Oriente visitaran Teo como de costume e haberá 
unha recepción oficial no Pavillón Ezequiel Mosquera da 
Ramallosa con previo apuntamento en teo.gal, así mesmo 
visitaran moi entrada a noite todos os fogares teenses. 

  16: 39 h. Chegada dos Reis Magos á estación de Osebe 
(provisional suxeito a modificacións por parte de Renfe)

  Centro da Asociación S. R. de Calo
  Centro Cultural da A. Cultural A Pontevella (Pontevea)
  Exterior Centro Comercial dos Tilos
  Centro Cultural da A. C. Rosalía de Castro

  18:00 h Comezo espectáculos no Pavillón Ezequiel 
Mosquera da Ramallosa e posteriormente recepción oficial 
dos Reis Magos, todo iso con previo apuntamento (máis 
información en teo.gal)

 15  Sábado 18:00 h. Concerto de Magín Blanco co espectáculo 
infantil “O que levamos nas maletas” (público familiar e 
infantil). Con reserva de entrada en entradascultura@teo.
gal. Auditorio Constante Liste

 16  Domingo ás 11:00 horas. Curso de enxertos de froiteiras. 
Dirixido a persoas adultas. Inscrición do 1 ao 13 de xaneiro 
escribindo a medioambiente@teo.gal. En Calo

 22  Sábado de 11:30 a 13:30 horas. Escola de familias. 
Acompañamento no uso saudable das novas tecnoloxías. 
Dirixido a familias con crianzas de Infantil a Secundaria. 
Inscrición escribindo a educacion@teo.gal do 1 ao 20 de 
xaneiro. Haberá servizo de gardaría. Auditorio Municipal 
Constante Liste.

  17:30 h. Escola ecoloxista. Casa Común de Rarís. Dirixido a 
mocidade de 10 a 18 anos. Inscricións dende o 1 de xaneiro 
escribindo a mocidade@teo.gal

  19:00 h. Monólogo con Vicente Mohedano de Factoría 
Periciencia que nos presentan. “Código Sapiéns” 
(público xuvenil e familiar). Con reserva de entrada en 
entradascultura@teo.gal. Auditorio Constante Liste

 25 Asesoría en ecoloxía e sustentabilidade. Aula de 
informática. Os últimos martes de mes de 10 a 13 h. Sen 
inscrición previa

 29  Sábado 16:30 h. Obradoiro de xogo libre. Lugar e hora por 
determinar. Dirixido a familias con crianzas de 0 a 6 anos. 
Inscrición dende o 1 de xaneiro escribindo a lingua@teo.gal. 
Casa Común de Rarís

  16:30 h. Obradoiro Cociña de inverno para crianzas (a partir 
de 6). Inscrición en teo.gal. Casa Común de Rarís
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