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INFORMACIÓN MUNICIPAL 
DO CONCELLO DE TEO

FEMINISMO E ARTE 
EN FRANCOS

O Concello colabora con es-
ta iniciativa de 7H Cooperati-
va Cultural dende o ano 2019. 
Este ano a artista vasca Uda-
txo fixo unha intervención no 
contorno da carballeira do San 
Martiño na que se recolle parte 
da tradición da feira cabalar. 

A Casa Común de 
Francos súmase 
aos espazos de Teo 

que contan cunha 
obra feita baixo o 
paraugas do Delas 

Fest, un festival
de arte urbana
con perspectiva

de xénero A artista vasca 
Udatxo iniciando 

os traballos na Casa 
Común de Francos

Fotos: 7H Cooperativa 
Cultural 
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XUNTANZA EN FRANCOS 
SOBRE A CANTEIRA DA 
CASALONGA

 TRECE 
PARROQUIAS

XULLO 2022

O goberno municipal estivo en Francos, reunido coa veciñanza, para falar 
dos últimos acontecementos sobre a canteira da Casalonga. O alcalde 
explicou que o Concello ten recorrido no xulgado a expropiación da pista 
da canteira que realizou a Xunta de Galicia a favor de Toysal. Explicou que 
se trata da acción máis garantista para poder recuperar o viario

COMEZA A TRABALLAR UNHA BRIGADA FORESTAL 
O Concello vén de incorporar tres 
traballadores forestais e unha persoa 
como encargada da brigada cunha 
subvención financiada con fondos da 
Xunta de Galicia e da Deputación. O 
grupo estará traballando durante nove 
meses. 

Algunha das tarefas nas que se 
van centrar son a limpeza de leiras 
municipais e o mantemento de rutas 
de sendeirismo. Tamén se dedicarán 
a erradicación de especies invasoras. 
Un dos primeiros traballos, por 
exemplo, estano facendo nun espazo 

no Xirimbao, onde están facendo 
mantemento e retirada de acacias. 

Tamén van limpar as leiras municipais 
que están situadas en faixas de 
protección, xa que como calquera 
propietario, o Concello ten obriga de 
telas limpas. 

Unha vez que a Xunta realizou 
a expropiación, e con Toysal 
cun título de propiedade, re-
correr diante do Catastro ou 
do Rexistro da propiedade 
“sería inútil e ata contrapro-
ducente, xa que como Conce-
llo non nos interesa ningunha 
resolución en contra” desta-
cou o alcalde, Rafa Sisto. 
Na xuntanza explicouse que o 
problema coa pista vén cando 
a Xunta de Galicia decide ex-
propiala, e contra esa decisión 
é contra a que vai o Concello, 
que ten presentado un recur-
so diante do Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia. 

Na xuntanza houbo moito 
debate e momentos de discu-
sión sobre diversos temas rela-
cionados coa canteira. Dende 
o punto de vista do goberno foi 
moi positivo achegarse a falar 
coa veciñanza e explicar o seu 
posicionamento. 

Uns días despois reuniuse 
tamén a Comisión especial de 
seguimento sobre a canteira 
da Casalonga coa presenza de 
representantes da Plataforma 
A Casalonga Limpa de resi-
duos e dos asesores técnicos e 
xurídicos, onde se reiteraron 
os mesmos argumentos.
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VERÁN DE 
OBRAS NAS 
ESCOLAS
O verán é tempo de obras nas 
escolas. O momento do paro das 
clases hai que aproveitalo para 
facer tarefas que noutro mo-
mento do curso son inviables. 

 TRECE 
PARROQUIAS
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A área de Educación, dirixi-
da por María López, ten pro-
gramado para estes meses o 
reforzo estrutural da escola 
da Casalonga, unha obra que 

MURAIS NO CRA
Este verán tamén se avan-
za nunha intervención nas 
escolas do CRA que se 
comezou o ano pasado. A 
muralista de Teo Raquel 
Germeade fará un mural 
de gran formato na sede 
do Centro Rural Agrupado, 
en Solláns. Isto súmase a 
outras actuacións como o 
cambio da cuberta, o re-
pintado e o cambio de va-
rias fiestras que estaban 
moi deterioradas. 

permitirá o uso da planta alta 
do edificio. 

A obra prevista busca re-
solver danos detectados no 
edificio, cunha mínima inter-
vención e sen alterar a imaxe 
nin o funcionamento do cen-
tro. O que se fará é reforzar 
os forxados do teito da plan-
ta baixa e da primeira planta. 
Este reforzo farase median-
te perfís metálicos laminados 
conectados aos piares que 
conforman a estrutura do in-
moble. Colocaranse seis vigas 
metálicas vistas. O custo da 
obra supera os 30.000 euros. 

MELLORA 
DE VIARIOS 
MUNICIPAIS

mento foi algo superior aos 
66.000 euros para mellorar 
o asfaltado nun tramo de 
case dous quilómetros e no 
caso de Fornelos, cun inves-
timento de 33.000 euros o 
traxecto que se arranxou é de 
case un quilómetro. 

Neste momento está xa 
contratada a reurbanización 

66.000 €

33.000 €

200.000 €

Asfaltado da pista da Ínsua

Asfaltado da pista de Fornelos

Reurbanización do núcleo de 
Castro, en Calo

Nas últimas semanas reali-
záronse asfaltados nas vías 
da Ínsua e Fornelos. No caso 
da pista da Ínsua o orza-

do núcleo de Castro, en Calo, 
que comezará seguramente 
no mes de agosto. O xoves 
21 de xullo ás 20:00 horas 
farase unha reunión infor-
mativa sobre a obra na Casa 
Común Marisa Mirás coa ve-
ciñanza da zona. Neste caso 
o orzamento achégase aos 
200.000 euros.  

AS CIFRAS
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AS PROPOSTAS DENDE DEPORTES

AS PROPOSTAS DE MOCIDADE
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VERÁN 
DEPORTIVO 
PARA A 
MOCIDADE

• CAIAC, o 11 de xullo para miaores de 10 anos.
Na Burga de Xermeade ás 16:30 h. Custo: 10 euros.  

• RÁFTING, o 20 de xullo para mioares de 10 anos.
En Carcacía ás 16:30 h. Custo: 10 euros.  

• WORKOUT, (Calistenia) os martes e xoves do mes de xullo a partir das 
19:00 h para maiores de 12 anos.
Parque de Calistenia dos Tilos. Custo: 20 euros.  

• STREET FOOTBAL, o 21 de xullo na piscina de Luou e o 28 de xullo na pisci-
na dos Tilos a partir das 18:00 h.  Para maiores de 10 anos. Gratuíta. 

• NATACIÓN, para nenos/as de 5 a 15 anos. Os martes e xoves a partir das 
12:00 h na piscina dos Tilos e os luns e mércores de 16:30 a 17:30 na piscina 
de Luou. Custo: 20 euros.  

• XOGOS DE RASTREXO. XEOCACHING, o mércores 13 ás 19:00 horas. Para 
maiores de 14 anos. Burga de Xermeade. Inscrición en teo.gal/actividades.

• XOGO DE LÁSER TAG, o mércores 27 ás 20:30 horas. Para maiores de 14 
anos. Parque o cu na palla, en Campo de San Domingo, Calo. Inscrición en teo.
gal/actividades

As concellarías de Deportes e Mocidade 
presentan unha ampla oferta de actividades 
para a mocidade neste mes de xullo

AS INSCRICIÓNS PODERÁN FACERSE NO REXISTRO 
XERAL DO CONCELLO OU A TRAVÉS DA SEDE 

ELECTRÓNICA DO CONCELLO PRESENTANDO A FICHA 
DE INSCRICIÓN QUE PODES DESCARGAR DA WEB 

MUNICIPAL. 
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VISITAS TEATRALIZADAS 
NAS RUTAS DA BATALLA DE 
CACHEIRAS E EN LAMPAI
A Concellaría de Turismo se-
gue apostando polo formato 
de visitas teatralizadas para 
este verán coa xa consolidada 
Ruta da Batalla de Cacheiras, 
un percorrido de 9 Km dende 
Bamonde a Montouto onde a 
compañía teatral Os Quinqui-
lláns achegan, en diferentes 
paradas, a historia acontecida 
no noso territorio o 23 de abril 
de 1846 con rigor e humor.

Este verán introdúcese un-
ha nova ruta teatralizada, “Per 
caminho de Lampai”, un per-
corrido circular de 5 km con 
saída e chegada na capela de 
Santa Ana (Agrela, Lampai). 

Esta ruta ten como fío condu-
tor o poema que un trobador 
medieval, Xoán Airas, dedi-
cou á súa namorada cando 
marchaba para Portugal atra-
vesando este territorio e sér-
venos de escusa para visitar os 
impresionantes marcos me-
dievais que aínda se conservan 
en Teo. Pero será, en realida-
de “unha viaxe no tempo” pois 
ademáis de mergullarnos no 
medievo, faremos un repaso 
por outras épocas que confor-
man a historia desta aldea pe-
ro que representan a historia 
do Concello e a memoria que 
non debemos esquecer. 

CALENDARIO

BATALLA DE CACHEIRAS. 
10:00 H.
PUNTO DE ENCONTRO: 
REITORAL DE BAMONDE

Xullo: sábado 2 e 16. 
Agosto: sábados 6 e 13. 
Setembro: sábados 3 e 10.

Xullo: sábados 9, 23 e 30. 
Agosto: sábados 20 e 27. 
Setembro: sábados 17 e 24. 

PER CAMINHO DE LAMPAI. 
10:00 H.
PUNTO DE ENCONTRO: 
CAPELA DE SANTA ANA

Incricións en Turismo.teo.gal
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CALO TERÁ UNHA 
ZONA DE XOGO 
EFÍMERA FEITA 
CON PACAS
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tre o 15 de xullo e o 18 de setembro, 
onde a celebración da Festa Apego 
servirá de broche final a este lugar 
de encontro. 

Ao longo do verán, ademais do 
xogo libre, “O cu na palla” se-

rá tamén un referente na ce-
lebración de actividades e 
eventos culturais que se-
rán anunciados na páxina 
do Concello (www.teo.gal).

O lugar escollido para es-
ta montaxe permite crear 

unha zona de aparcadoi-
ro e outra zona de can-
tina, que estará aberta 

ao público nas fins de 
semana dos meses 

en que está activa 
a instalación.  Es-
te conxunto virá 
a continuar a li-
ña de traballo de 
consolidar a Teo 

como un referente 
no coidado e promo-

ción do medio natural 
e a paisaxe rural.

O Concello promove, para este 
verán, a creación dun lugar 
de lecer para público xuvenil 
e familiar en San Domingo 
(Calo), onde se fomenta o 
xogo vinculado ás estruturas 
realizadas con pacas de palla, 
un parque de xogo diferente 
para xogar coma antes: o cu 
na palla!. É o xogo de palabras 
arredor da coñecida cantiga 
popular a que lle da nome

Este lugar, de acceso libre e gratuíto pre-
tende, coma o ano pasado o fixo co exito-
so Labirinto de Millo, render homenaxe 
ao mundo rural do Concello e trata de 
vincular a cativada coas experiencias 
de lecer sinxelas e de xogo libre.

Así o espazo contará con diver-
sas formas feitas con pacas de 
palla e algunha estrutura com-
plementaria elaborada con mate-
riais naturais coma o vimbio para pasar 
un anaco de ocio diferente neste espazo 
efímero que estará aberto ao público en-

NARRACIÓN ORAL EN TEO GRAZAS AO FESTIVAL ATLÁNTICA
Teo volve a ser unha das sedes do Festival 
Atlántica, o encontro máis importante de 
narración oral do País. Este ano chega á 
súa décima edición e durante o mes de 
xullo teremos varias actuacións dentro 
do seu programa. 

O venres 8 de xullo, ás 21:00 horas, 
teremos o contacontos Donas do lugar 
con María da Pontragha (Galicia). Será na 
Casa Reitoral de Baamonde. Espectáculo 
dirixido a público adulto e familiar. 

O sábado 9 de xullo teremos ao 
actor e contador de historias Avelino 
González na Área recreativa do 
Xirimbao co seu espectáculo No tempo 
en que as pedras falaban onde nos 
falará e contará historias das pedras e 
pontes do lugar. Será ás 17:30 horas e 
está orientado a público familiar.

Ambos espectáculos son de acceso 
libre ata completar capacidade.

FESTA DE
INAUGURACIÓN 

Venres 15
de xullo

ás 18:30 h.
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FRANCOS CONTA CON 
DOUS MURAIS COS 
CABALOS E O POLBO 
COMO PROTAGONISTAS
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simbolismo na carballeira 
de Francos. E sen dúbida, 
os elixidos son elementos 
centrais da Feira cabalar de 
Francos que se celebra o 11 
de novembro dende hai cin-
co séculos. 

O Delas Fest é o primeiro 
festival de arte urbana con 
perspectiva de xénero de Eu-
ropa. Está organizado por 
7H Cooperativa Cultural, e 
Teo colabora con esta ini-
ciativa dende os seus inicios, 
hai catro anos. Nesta edición 
reivindican a igualdade, a 
democratización da expre-
sión artística no espazo pú-
blico e o apego ao territorio 
como sinais de identidade.

A muralista vasca Udane 
Juaristi (Azkoitia, 1985), co-
ñecida como Udatxo, traba-
llou nas paredes da antiga 
escola sobre dúas imaxes an-
tigas co cabalo e o polbo co-

mo protagonistas. 
A elección da temática 

sae das xuntanzas previas 
que tivo a artista con per-
soas da comunidade e de 
buscar elementos con forte 

Durante o mes de xuño 
desenvolveuse unha nova 
edición do Delas Fest en 
Teo, que nos deixou dous 
murais de gran formato na 
Casa Común de Francos. 

Udatxo nunha das xuntanzas previas que tivo coa 
comunidade. Fotos: 7H Cooperativa Cultural 
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AXENDA

MARTES
Servizo de asesoramento 
sobre a factura eléctrica

De 10:00 h. a 12:00 h.
na Casa do Concello.

MARTES E XOVES
A partir das 12:00 h. 
na piscina dos Tilos.
LUNS E MÉRCORES

Entre as 16:30  e 17:30 h. 
na piscina de Luou.

Para nenos/as de 5 a 15 
anos. Custe 20 euros..

Inscrición no Rexistro Xe-
ral ata esgotar prazas.

MARTES E XOVES
A partir das 19:00 h. 
Workout (Calistenia).
Maiores de 12 anos. 

Parque de Calistenia dos 
Tilos. Custe: 20 euros.
Inscrición entregando 
a ficha de inscrión no 

Rexistro Xeral ata esgotar 
prazas.

VENRES
Mercado de Cacheiras

SÁBADOS 
Mercado do Alimento 

Labrego nos Tilos

Sinala as actividades 
que che interesen
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CEMITERIO MUNICIPAL DE TEO. 
CACHEIRAS. Contacontos para 
adolescentes e adultos do Festival 
Atlántica: Contos de arrepío con Paula 
Carballeira e Sofía Maful. Entrada libre 
ata completar aforo.

VISITA GUIADA-TEATRALIZADA 
NA RUTA DA BATALLA DE 
CACHEIRAS. Saída 10h. Igrexa Baa-
monde. Inscrición en turismo.teo.gal

CAMPO DA FESTA DE RARÍS
Concerto da Banda de música da 
S.R. San Xoán de Calo.

CAMPO DA FESTA DE CORNIDE. 
Concerto da Banda de música da 
S.R. San Xoán de Calo.

CASA REITORAL DE BAMONDE. 
Contacontos  para público familiar 
do Festival Atlántica: Donas do lugar 
con María da Pontragha. Entrada 
libre ata completar aforo.

VISITA GUIADA-TEATRALIZADA 
NA RUTA PER CAMINHO DE LAM-
PAI. Saída 10h. Capela Santa Ana.
Inscrición en turismo.teo.gal

ÁREA RECREATIVA DO XIRIM-
BAO. REIS. Contacontos familiar do 
Festival Atlántica: No tempo en que 
as pedras falaban con Avelino Gonzá-
lez. Entrada libre ata completar aforo.

NA BURGA DE XERMEADE. 
CAIAC. Maiores de 11 anos. Custe 10 
euros. Inscrición entregando a ficha 
de inscrición no Rexistro Xeral ata 
esgotar prazas.

AUDITORIO CONSTANTE LISTE. 

STREET FOOTBAL NA PISCINA 
DE LUOU. Para maiores de 10 anos. 
Gratuíta. Sen inscrición.

VISITA GUIADA-TEATRALIZADA 
NA RUTA PER CAMINHO DE LAM-
PAI. Saída 10h. Capela Santa Ana. 
Inscrición en turismo.teo.gal

CAMPO DA FESTA DE LUCÍ 
Concerto da Banda de Música 
Cultural de Teo.

PARQUE O CU NA PALLA. 
XOGO LÁSER TAG. Maiores 14 anos. 
Inscrición en teo.gal/actividades

STREET FOOTBAL NA PISCINA 
DOS TILOS.  Para maiores de 10 
anos. Gratuíta. Sen inscrición.

VISITA GUIADA-TEATRALIZADA 
NA RUTA “PER CAMINHO DE LAM-
PAI” . Saída 10h. Capela Santa Ana. 
Inscrición en turismo.teo.gal

EXTERIOR DA IGREXA DE 
CACHEIRAS DE SAN SIMÓN DE 
CACHEIRAS. Concerto da Banda de 
música da S.R. San
Xoán de Calo.

2 SÁBADO
Mediodía

2 SÁBADO
Mediodía

3 DOMINGO
Mediodía

8 VENRES
21:00 h.

21 XOVES
18:00 h.

23 SÁBADO
10:00 h.

23 SÁBADO
Mediodía

27 MÉRCORES
20:30 h.

28 XOVES
18:00 h.

30 SÁBADO
10:00 h.

30 SÁBADO
Mediodía

1 VENRES
21:00h

Reunión informativa sobre os cam-
pamentos de verán. 

BURGA DE XERMEADE. Xogo ras-
trexo Xeocaching. Maiores 14 anos

NA PISCINA DOS TILOS
Títeres Cachirulo coa obra de moni-
creques Xeado de lúa. Con reserva de 
entrada en www.teo.gal/actividades

PARQUE O CU NA PALLA, CAMPO 
DE SAN DOMINGO. Festa de inau-
guración. Entrada libre.

NOITES DE OBSERVACIÓN DO 
CEO NOCTURNO NO PATRIMO-
NIO ARQUEOLÓXICO DE TEO. 
Astronomía cultural no petróglifo 
da Pedra Bicuda – Luou. Punto de 
encontro: Carballeira de Luou. Dura-
ción:  3h. Prazas: 30. Con reserva de 
entrada en www.teo.gal/actividades

VISITA GUIADA-TEATRALIZADA 
NA RUTA DA BATALLA DE CA-
CHEIRAS. Saída 10h. Igrexa Baamon-
de. Inscrición en turismo.teo.gal

IX RUTA GUIADA NOCTURNA ÓS 
PETRÓGLIFOS TEENSES:  Á BÉIRA 
DO ANGUEIRA.  Punto de encontro: 
Capela dos Milagres de Cornide 
ás 21:30. Duración: ruta circular de 
2-3h. Prazas: 25. Con reserva de 
entrada en www.teo.gal/actividades

CAMPO DA FESTA DE VILARIÑO
Concerto da Banda de música da 
S.R. San Xoán de Calo.

EN CARCACÍA. RÁFTING. Maiores 
de 10 anos. Custe: 10 euros. Inscri-
ción entregando a ficha de inscrión 
no Rexistro Xeral ata esgotar prazas.

9 SÁBADO
10:00 h.

9 SÁBADO
19:30 h.

11 LUNS
16:30 h.

12 MARTES
20:00 h.

13 MÉRCORES
19:00 h.

14 XOVES
18:00 h.

15 VENRES
18:30 h.

15 VENRES
22:00 h.

16 SÁBADO
10:00 h.

16 SÁBADO
21:30 h.

17 DOMINGO
Mediodía

20 MÉRCORES
16:30 h.
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ANDAINAS SEGURAS 
E SAUDABLES PARA 
MULLERES
TODAS SON ÁS 10:00 H.
Na semana previa abrirase 
a inscrición e o sitio de saída 
de cada ruta na axenda do 
Concello.

5 / 12 e 19 de xullo
TLFNO. PARADA TAXIS

981 80 74 10


