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INFORMACIÓN MUNICIPAL 
DO CONCELLO DE TEO

ARRE SAN 
MARTIÑO!!
Neste 2022 xa quecemos mo-
tores co concurso cabalar en 
setembro e seguimos colabo-
rando coa asociación Amigos 
do Cabalo de Teo para impul-
sar as primeiras xornadas so-
bre cría e coidado do cabalo, 
que abren unha extensa pro-
gramación do San Martiño. 
Nesta edición haberá tempo, 
espazo e actividades para to-

Chega o outono e con el 
os preparativos para a 
gran festa de Teo, a feira 
cabalar do San Martiño
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dos e todas. Repetimos feiriña 
para que as crianzas gocen da 
festa coa programación adapta-
da a elas. Teremos música, moi 
boa música con Treixadura ou 
Boyanka Kostova! 

E teremos unha feira o ven-
res 11 de novembro, con cabalos, 
polbo e música, na que volvere-
mos a gozar e reivindicar a súa 
historia!
Viva o San Martiño!

Segue en páxina 3

sumario
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O Concello está 
asfaltando a via en 
Noceda, dentro do 
Plan de mellora de 
camiños municipais que 
dan acceso a parcelas 
agrícolas, financiado 
pola Xunta de Galicia. 
A obra, adxudicada 
por case 55.000 euros 
foi executada pola 
empresa Francisco 
Gómez

Os traballos permitirán me-
llorar o asfaltado nun tramo 
de algo máis dun quilóme-
tro de lonxitude aglomerando 
unha superficie de 5.170 me-
tros cadrados. Antes de me-
llorar a capa de rodaxe fíxose 
limpeza de gabias e tamén 
está presupostada a sinali-
zación horizontal e vertical. 
A obra faise en aglomerado 
asfáltico sobre a plataforma 
existente fresada e despois de 
reparar as fochancas existen-

tes. Nesta zona tamén se vai 
colacar un lombo para redu-
cir a velocidade.

Dende Servizos Básicos 
teñen programados outros 
traballos noutras pistas. A 
vía que vai dende o Casal de 
Mouromorto ata a área re-
creativa vaise arranxar. Serán 
sobre 200 metros lineais cun 
orzamento de 12.000 euros. 

O concelleiro Ignacio Igle-
sias tamén adianta que se vai 
arranxar a pista de Coira a 

Samar, que está moi deterio-
rada. Cun custo de 20.000 eu-
ros vaise facer unha mellora 
moi necesaria nas vindeiras 
semanas. 

Por outra banda os trac-
tores municipais, que re-
mataron a época de rozas, 
comezan agora co traballo 
de apertura de gabias, moi 
importante para preparar as 
pistas municipias antes de 
que chegue o mal tempo do 
inverno. 
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O grupo 

de música 
tradicional 
Treixadura

Boyanka 
Kostova

Volve a feira cabalar do San 
Martiño o venres 11 de novem-
bro cunha programación festi-
va que durante varios días nos 
servirá para celebrar unha ci-
ta co mundo do cabalo. A feira 
de Francos, xa cun 
carácter festivo 
ademais de fei-
ra de animais, 
terá activida-
des nas que 
haberá oco 
para todas 
as idades. 

María
López,
concelleira 
de Cultura destaca 
que este ano traballa-
mos para darlle ao cabalo 
o protagonismo que merece 
na feira. A música en directo, 
cos concertos de Treixadura 
e Boyanka Kostova, será ou-
tra das protagonistas da gran 
feira teense do San Martiño. 

SAN
MARTIÑO

A PROGRAMACIÓN COMEZA O SÁBADO 5 DE NOVEMBRO E REMATA O DOMINGO 13

Sábado 5
Arre San Martiño! Xornadas sobre 
cría e coidado do cabalo.
Mañá e tarde (carpa do Concello).
Concerto Treixadura!  21 horas.

Domingo 6
A Feiriña. Pasarrúas e música en 
directo. Demostración de gornicións 
e obradoiros para as crianzas. 
Paseos a cabalo. Todo o día na 
Carballeira de Francos.

Mércores 9
Inauguración exposición 
fotográfica “Olladas do San 
Martiño” con imaxes de Uma 
Lopes, Óscar Corral e de Noel Feáns.

Venres 11
Día do San Martiño. Feira Cabalar. 
Mercado Tradicional.
• Exposición de diferentes razas equinas
• Exposición de gornicións na carpa 
do Concello ao longo do día.
• Barraca de Barriga Verde con varios 
pases ao longo do día.
• Música e espectáculos en directo.
Durante toda a xornada recolleranse 
os sons da feira para ter un arquivo 
sonoro do San Martiño.

Xoves 10
A Véspera.. Cantos de taberna e 
música en directo nas carpas do 
polbo.

Sábado 12
A Refeira.. Concerto de Boyanka 
Kostova. 21 horas.

Domingo 13
Magosto reivindicativo.. Lembramos 
20 anos do afundimento do Prestige 
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PUBLÍCANSE EN 
OUTUBRO AS 
AXUDAS DE ENSINO 
E TRANSPORTE

As bolsas de ensino 
e transporte para 
este curso escolar 
publicaranse no BOP 
e na web municipal 
na semana do 12 de 
outubro. Dende o día 
da publicación contará 
o prazo de 20 días 
ábiles para presentar as 
solicitudes de axuda

nado matriculado en centros 
fóra da área metropolitana 
de Santiago nunha contía de 
ata 200 euros.

As rendas per cápita supe-
riores a 7.500 € non terán de-
reito a axuda de ensino, nin 
de transporte.

As solicitudes xunto coa 
documentación requirida 
para pedir as bolsas deben 
entregarse por rexistro no 
prazo habilitado, ben por Se-
de electrónica ou nun rexis-
tro físico. 

As bases completas, así como 
o formulario, poderanse con-
sultar no apartado de Convo-
catorias da web teo.gal

A bolsas están destinadas a 
axudar cos gastos de material 
escolar, instrumentos solicita-
dos polos centros, libro de texto 
e contidos dixitais. O orzamen-
to que se destina a esa convoca-
toria é de 35.000 euros.

As axudas de ensino cobren 
dende a educación infantil 
ata a universitaria.

En canto á bolsa de trans-
porte poden solicitala alum-

CUANTÍAS

As axudas cubren dende 
a educación infantil 
ata a universitaria. As 
cuantías que se poden 
solicitar para ensino 
en cada ciclo son as 
seguintes:

• Educación infantil:
100 euros. 

• 1º a 6º de primaria, 1º, 
2º, 3º, 4º da ESO, PCPI 
ou outras modalidades 
da ESO: 100 euros. 

• Alumnado con 
necesidades educativas 
especiais: 150 euros. 

• Bacharelato ou FP: 150 
euros. 

• Universidades, 
ensinanzas artísticas 
superiores: 200 euros. 
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MELLÓRASE A 
SEGURIDADE VIARIA 
NO CONTORNO DO IES

As Bibliotecas de Teo 
abren a inscrición para 
participar no club de 
lectura. 

Este verán o Concello execu-
tou obras de mellora da segu-
ridade viaria nos arredores do 
instituto de Cacheiras. Rea-
lizouse o entubado no tramo 
que vai dende o cruce de Cons-
tenla ata o cruce do aparcadoi-
ro do IES. Deste xeito gañouse 
unha senda peonil que facilita 
o acceso a pé de escolares que 
veñen da zona de Augas Man-
sas e do núcleo de Constenla. 

Os traballos fixéronse nun 
tramo de algo máis de 300 me-
tros de lonxitude e agora o tra-
mo resulta moito máis seguro. 
Os traballos tiveron un custo 
de algo máis de 20.000 euros. 

María López, concelleira de 
Educación, destaca que “con 
esta actuación atendemos un-
ha demanda da anpa coa que 
concordamos plenamente e 
deste xeito seguimos impul-
sando unha mobilidade a pé 
da rapazada pero dun xeito 
seguro”. 

Nesa zona está comprome-
tido coa a asociación de nais e 
pais do centro facer unha sen-
da elevada dende o aparcadoi-
ro ata o propio centro. Agora 
xa está marcada para camiñar 
pero en plataforma única e da-
do o movemento de vehículos 
particulares e autobuses acor-
douse mellora a seguridade 
elevando ese tramo de senda. 

A previsión é que esta obra 
se poida executar cara as vaca-
cións de Nadal. 

Trátase dun grupo de per-
soas que se reúnen perio-
dicamente para discutir 
sobre un mesmo libro. Ca-
da un le individualmente 
na súa casa e logo, nas re-
unións do club, comparten 
opinións e discuten os di-

sen necesidade de que os 
membros do club teñan que 
mercalas.

A selección de participantes 
farase por estrita orde de che-
gada de solicitudes. As per-
soas que xa formaban parte 
do club o ano anterior terán 
preferencia e non é necesario 
que volvan a solicitar a praza. 
Haberá unha listaxe de agar-
da para cubrir as vacantes 
que se produciran e, no caso 
de que o número sexa alto, 
ábrese a posibilidade de ini-
ciar un novo club.

ferentes aspectos do texto: os 
personaxes, o seu significado, 
o estilo literario, etc. Non é 
preciso ser unha gran lectora, 
só ter interese!

Para formar parte, ten que 
completarse a solicitude que 
haberá nas nosas bibliotecas 
e presentala no mostrador ou 
a través do formulario en liña 
que podedes cubrir na páxina 
web das bibliotecas https://
www.bibliotecaspublicas.es/
gl/Bibliotecas/teo.

As lecturas serán propor-
cionadas polas bibliotecas, 

A data límite de 
inscrición será o 

10 de outubro e o 
comezo está previsto 

para o día 18.

As reunións do club 
serán os martes 

ás 20:00 h na 
Biblioteca do Grilo-

Cacheiras
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Durante a actividade “farase 
un percorrido por aquelas 
rutinas que nos gustaría le-
var a cabo, así como das que 
preferiríamos deixar atrás” 
sinalan dende o Centro de in-
formación á muller. As rutas 
servirannos para coñecer-
nos e comezar, entre todas, 
a facer camiño.

AUTOCOIDADO
En outono tamén comeza o 
programa Quererse ben, cen-
trado en aportar ferramentas 
de autocoidado ás mulleres. 
Serán dous obradoiros sobre 
unha mesma temática cada 
mes dende outubro ata febrei-
ro e están dirixidos a todas as 
mulleres que queren atender-
se máis e mellor, que buscan 
un tempo e un espazo para 
elas. Ademais farano en comu-
nidade, o que sempre resulta 
enriquecedor. 

O programa oferta obra-
doiros en catro ámbitos: min-
dfulness e ioga, nutrición, 

O Centro de Información 
á Muller (CIM) dálle a 
benvida ao outono co 
inicio de dous programas 
dirixidos a mulleres, 
as andainas Elas e os 
talleres de autocoidado 
Quererse ben. 

ticipar hai que inscribirse no 
formulario en liña no aparta-
do de Axenda da web teo.gal.

As saídas en outubro serán 
o 1 e o 15 de outubro, pola zo-
na do río Tella e a segunda 
por Recesende, con saída na 
Devesiña. 

sexualidade e defensa persoal.  
A través destas xornadas  tra-
ballaranse diferentes aspectos 
relacionados co autocoñece-
mento, os coidados, os bos há-
bitos e o “ben quererse”. 

Os obradoiros terán dúas se-
sións, normalmente o primei-
ro e o terceiro venres de cada 
mes. Os horarios concretos e 
o lugar de cada mes iranse pu-
blicando cando se abra a ins-
crición. Para anotarse hai que 
entrar no apartado da Axen-
da da web e cubrir o formula-
rio en liña.

As andainas serán dous sá-
bados ao mes, o primeiro e o 
terceiro, de outubro a maio. 
O percorrido irá cambiando 
por distintos lugares do Con-
cello e será accesible cun-
ha duración de dúas horas 
aproximadamente. Para par-
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Dende a Concellaría de 
Cultura estase traballando na 
recuperación do noso patrimonio 

Logo de moitos anos no esquecemento, a “Cruz do Xastre”, que 
dá nome ao Monte situado entre as aldeas de Freixeiro, Valiñas e 
Coira volve lucir como antano, tal como o lembraban as persoas 
de maior idade da zona. A restauración deste descoñecido ben, 
aínda pendente de catalogación, cobra esencial significación no 
proceso de recuperación no só do patrimonio artístico teense 
senón tamén do patrimonio inmaterial da parroquia de Reis.
Trátase dunha cruz sinxela chantada sobre un penedo á beira da 
antiga corredoira, hoxe oculta entre o mato ao quedar en desuso, 
e preto dun túmulo Neolítico catalogado en 2001. Presenta un 
longo varal de forma hexagonal con remate e inicio en sección 
cadrada, capitel con moldura e unha sinxela cruz con remates 
florenzados. O labor de restauración foi realizado polo canteiro 
da Costa da Morte Ángel Cousillas con ampla experiencia neste 
tipo de traballos. 

A Cruz da Florida sitúase na actualidade á beira da antiga 
estrada C-541, treito actual do Camiño da Geira e dos Arrieiros. 
Trátase dunha obra en granito de trazas sinxelas composta 
por unha plataforma de dous chanzos, varal octogonal e cruz 
cuadrangular con brazos con chafráns. Non posúe imaxes nin 
inscricións. O proceso de restauración, realizado polo equipo 
técnico que dirixe o restaurador Xabier Bernárdez Fresco, 
consistiu na reconstrución xeral do conxunto, o varal presentaba 
unha forte inclinación dende finais dos anos noventa acentuada 
nos últimos anos por diferentes intervencións na súa contorna. 
Desenterrouse e recolocaron os diferentes perpiaños que 
integraban a base, consolidouse a unión entre o varal e a cruz e 
procedeuse á limpeza xeral do conxunto. O proceso finalizará 
nas vindeiras semanas cunha nova zona de protección que 
dignifique e poña en valor a  cruz para as xeracións futuras.

RECUPERÁRONSE OS CRUCEIROS DA 
CRUZ DO XASTRE E DA FLORIDA

CRUZ DO XASTRE CRUZ DA FLORIDA

cultural onde teñen grande 
significación os cruceiros, bens 
do noso patrimonio relixioso e 

etnográfico. Nos últimos meses 
recuperáronse a Cruz do Xastre 
(Reis) e a Cruz da Florida (Rarís)
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ANDAINA ELAS dirixida a 
mulleres. Ruta de dificultade 
baixa de dúas horas de duración 
aproximadamente. Inscricións 
en teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Cucú da man de 
Mari Faltri e Jorge Juncal  
Espectáculo musical para 
bebés. Con reserva de entrada 
en www.teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE.  Hugo de Os náufragos 
teatro  Espectáculo teatral para 
máis de 4 anos. Unha peza 
teatral que nos adentra no  
trastorno do espectro autista 
(TEA) . Premio María Casares 
ao Mellor espectáculo para o 
público infantil e familiar. 
  Con reserva de entrada en 
www.teo.gal/actividades

ANDAINA ELAS dirixida a 
mulleres. Ruta de dificultade 
baixa de dúas horas de 
duración aproximadamente. 
Saída dende a Devesiña de 
Recesende. Inscricións en teo.
gal/actividades. 

ÁREA RECREATIVA DE 
MOUROMORTO. Actividade 
Apego. Ruta en familia na 
procura de cogomelos. Para 
familias con crianzas de 0 
a 6 anos. Inscrición a partir 
do 10 de outubro en teo.gal/
actividades

de Talía Teatro Espectáculo 
teatral para público xuvenil e 
adulto. 
Con reserva de entrada en 
www.teo.gal/actividades

ANDAINA “As pisadas de 
San Simón” por Recesende e 
Luou. Dificultade baixa, saída ás 
10:30 horas dende o campo da 
festa de Recesende. Inscricións 
en teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Presentación do libro  
Os cadernos escolares da II 
República. 

 

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Chola it girl de Talía 
ArtesaCía para público adulto. 
Con reserva de entrada en 
www.teo.gal/actividades

CEA BAILE NO 
RESTAURANTE LOS ROBLES 
PARA MAIORES. Prezo do 
menú 33 euros. Inscricións en 
Servizos Sociais no teléfono 981 
809 707. 

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE.  Historias de arrepío. 
Narración oral coa veciña 
teense Paula Carballeira  para 
público familiar. 
Con reserva de entrada en 
www.teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Teatro dos Vieiros co 
veciño de Teo Xoán Curiel e 
Charo Pita. Espectáculo teatral 
para público familiar. 
Con reserva de entrada en 
www.teo.gal/actividades

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Obradoiro de Teatro 
Municipal de Teo. GRUPO 1 
Representación da obra:  Todo 
foi un malentendido, de Darío Fo 
Acceso por orde de chegada 
ata completar as prazas.

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Pilgrims da compañía 
teense Redrum Teatro.  
Espectáculo teatral para o 
alumnado de ESO do IES 
Cacheiras.

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. Pilgrims da compañía 
teense Redrum Teatro.  
Espectáculo teatral para público 
xuvenil e adulto. 
Con reserva de entrada en 
www.teo.gal/actividades

EXCURSIÓN PARA MAIORES 
A VIANA DO BOLO, santuario 
das Ermidas e Castelo do 
Bolo. Ourense. Inscricións en 
Servizos Sociais a partir  
do 3 de outubro no teléfono  
981 809 707.

AUDITORIO CONSTANTE 
LISTE. A parábola do Angazo 
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MARTES
Servizo de asesoramento 
sobre a factura eléctrica

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

VENRES
Mercado de Cacheiras

SÁBADOS 
Mercado do Alimento 

Labrego nos Tilos

VENRES 7 E VENRES 21 
18:30 A 20.30.

Casa Común de Oza. 
Obradoiro de Mindfulnes 
e ioga dirixido a mulleres.

Sinala as actividades 
que che interesen
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1 SÁBADO
18:00 h.

8 SÁBADO
18:00 h.

15 SÁBADO
10:00 h.

15 SÁBADO
11:30 h.

23 DOMINGO
10:30 h.

27 XOVES
19:30 h.

29 SÁBADO
21:00 h.

29 SÁBADO
21:00 h.

31 LUNS
18:00 h.

15 SÁBADO
18:00 h.

16 DOMINGO
19:00 h.

TFNO. PARADA TAXIS

981 80 74 10

1 SÁBADO
10:00 h.

20 XOVES
12:00 h.

21 VENRES
21:00 h.

22 SÁBADO

22 SÁBADO
21:00 h.


