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VÉNDENSE
20 PARCELAS
EDIFICABLES

O Concello venderá nos vindeiros meses 20 parcelas, todas edificables. Están situadas
a maioría en Cacheiras, na
zona de Augas Mansas, aínda que tamén hai dúas na
zona dos Verxeis, unha na
Torre e outra en Cornide.
A venda farase mediante poxa e a licitación
farase pública a finais de setembro. Neste número do 13
parroquias podedes consultar
datos de interese como a valoración da cada lote así como os metros de cada parcela.
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XEOPORTAL

A INFORMACIÓN URBANÍSTICA
DE TEO A GOLPE DE CLIC
Trátase dunha xanela aos datos xeográficos e territoriais
do termo municipal.
Dende mediados de setembro poderase acceder a toda
a información urbanística
municipal. Dixitalizouse o
Plan xeral de ordenación
municipal e neste momento

O Concello de Teo
presenta o seu
xeoportal ao que
poderás acceder dende
a web municipal teo.gal

calquera persoa poden entrar e saber as características urbanísticas de calquera
parcela.
Trátase dunha potente ferramenta que facilitará o
traballo da ofcina de Urbanismo así como dos profesionais realacionados con tema

de obras, xa que van dispor
de moitísimos datos sen ter
que vir presencialmente ao
Concello.
O xeoportal está dispoñible no seguinte enderezo:
www.teo.gal/xeoportal e pódese entrar dende un banner
na portada da web teo.gal

QUE PODES ATOPAR NO XEOPORTAL?

Follas
cartográficas do
Plan.
O sistema de
información
xeográfica
permite descargar
os arquivos
PDF das follas
cartográficas
das series de
información
e ordenación
do Plan. A
información
é accesible
mediante as mallas
das diferentes escalas: 1:20.000;
1:10.000; 1:5.000 e 1:2.000.
Delimitacións
do PXOM
Nos mapas pódense consultar
as delimitacións e normativas
de aplicación do PXOM en cada
lugar. A navegación nos mapas
é interactiva.

Patrimonio
cultural
Os elementos
catalogados no
Plan Xeral e as súas
áreas de protección
veranse nunha capa
do SIX. Para ter
máis información
hai que clicar
sobre o elemento
catalogado.
Na web poderase consultar información e vídeos
titoriais sobre o Xeoportal así como entrar nel.

Clasificación do solo
A clasificación do solo é a forma
na que a planificación establece
o que se pode facer ou non nun
lugar determinado. Deste xeito
poderemos ver se unha parcela,
por exemplo, é urbanizable ou non.

O PXOM nun clic
Para navegar dun
xeito áxil poderase
acceder ao mapa do PXOM
e buscar de maneira
directa sobre o mapa ou
mediante a consulta coa
referencia catastral, o lugar
ou o enderezo postal.
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LOTES DE FINCAS QUE VAN SAÍR A POXA E VALORACIÓN

AUGAS MANSAS. Cacheiras

OS VERXEIS. Oza

Lote 1: Parcela 0 de 293 m2
Parcela 1 de 150 m2

Lote 11: Parcela de 504 m2

54.802 €

Lote 12: Parcela de 504 m2

54.802 €

Lote 2: Parcela 2 de 150 m2
Parcela 3 de 150 m2
.
Lote 3: Parcela 4 de 150 m2
Parcela 5 de 150 m2

92.543 €
61.629 €
61.711 €

CORNIDE. Calo

Lote 4: Parcela 6 de 150 m2
Parcela 7 de 160 m2

63.635 €

Lote 13: Parcela de 1.012 m2

Lote 5: Parcela 8 de 279 m2

58.852 €

Lote 6: Parcela 9 de 277 m2

46.999 €

Lote 7: Parcela 10 de 214 m2
Parcela 11 de 214 m2

65.589 €

Lote 8: Parcela 12 de 214 m2
Parcela 13 de 222 m2

66.782 €

Lote 9: Parcela 14 de 222 m2
Parcela 15 de 205 m2

65.819 €

Lote 10: Parcela 16 de 343 m2

58.216 €

SAEN A POXA
20 PARCELAS
MUNICIPAIS
O Concello traballa nos últimos
trámites para sacar a poxa varios
lotes con parcelas urbanizables

46.777 €

A TORRE. Cacheiras
Lote 14: Parcela de 903 m2

42.966 €

Aviso. Os datos relativos á medición e á valoración
económica poden ter pequenas modificacións
polo que os datos finais deben ser consultados no
anuncio de licitación oficial.

A previsión é que o anuncio
desta licitación, que abrirá o
prazo para que as persoas
interesadas poidan poxar por
algunha das propiedades, saia
nos últimos días de setembro.
O anuncio publicarase no Boletín Oficial da Provincia e na
web teo.gal. O prazo que se
establecerá dende o anuncio
para formalizar a solicitude
será de 20 días hábiles dende
o día seguinte á publicación
do citado anuncio.
Saen á venda 14 lotes e un

total de 21 parcelas, xa que en
varios lotes hai dúas parcelas.
As fincas de Augas mansas
teñen capacidade para construir adosados.
O sistema de venda farase mediante poxa en sobre
pechado. Deste xeito levará
o lote a oferta máis alta das
presentadas.
A documentación completa
do procedemento de venda
poderase consultar a partir
da publicación do anuncio de
licitación.
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ESCOLAS CULTURAIS
E DEPORTIVAS
Cultura e deportes publican a oferta anual de
escolas culturais e deportivas, con actividades
para crianzas e para persoas adultas

A oferta mantén disciplinas
de anos anteriores con boa
aceptación. Deste xeito dende cultura poderase facer
teatro, danza, guitarra, artes
plásticas, maxia, ofimática,

programación, robótica ou
audiovisual como novidade.
Dende a área de deportes
ofértase baloncesto, billar,
defensa persoal, hóckey, judo, karate, kickboxing, natación, pádel, patín, rugby e
fútbol americano, skate, taekwondo, tenis, tiro con arco
e xadrez para rapaces/zas. E
aeróbic, billar, defensa persoal, taichi, kickboxing, tenis,
tiro con arco e ximnasia para
persoas adultas.

PRAZO DE INSCRICIÓN DO 1 AO 13 DE SETEMBRO NO REXISTRO XERAL
DO CONCELLO OU POR SEDE ELECTRÓNICA.
Listaxes provisionais o 15 de setembro en teo.gal
Pagamento do 19 ao 26 de setembro.
Listaxes definitivas o 29 de setembro.

A información completa da oferta das escolas culturais
e deportivas, así como as fichas de inscrición podes
consultalas na web teo.gal ou nas oficinas municipais.
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MELLORA DE
URXENCIA DA
SEGURIDADE
VIARIA NO
CONTORNO DO CRA
DA CASALONGA
A actuación que o Ministerio de Transportes fixo na
N550 en Ameneiro, tivo como
efecto colateral o incremento
do tráfico na pista entre A Casalonga e a Rúa Ledín que pasou de ter un trafico local a ser
unha vía de paso moi utilizada
para contrarrestar as prohibicións de xiro na nacional. Esta
circunstancia complicou considerablemente a circulación
nun tramo no que coincide o
paso do camiño portugués e
do CRA da Casalonga.
O camiño portugués ten
un constante incremento de
pregrinos e peregrinas nestes últimos anos, tanto a pé
como en bicicletas, elemento a ter moi presente no ordenamento do tráfico deste
tramo. A escola da Casalonga non ten aceso peonil, entrando directamente dende
a estrada que a bordea.

Nas vindeiras semanas faranse obras
de mellora e mantemento nos locais
da Casa Común dos Tilos, onde está
unha das bibliotecas municipais.
Os traballos previstos constan dunha actuación nas fachadas exteriores
e as cubertas do conxunto formado por tres edificacións. Despois de
varios anos o espazo precisa destas
obras de recuperación, reforma e restauración das carpinterías exteriores
das fachadas principalmente. Vanse
arranxar as carpinterías exteriores
de aluminio, as contras de aceiro galvanizado e os materiais da cuberta.

OBRAS NO LOCAL
DOS TILOS

Este conxunto de factores
recomendou realizar unha actuación urxente para garantir
a segurirade de camiñantes,
peregrinos e, sobre todo , das
familias usuarias do CRA.
A medida principal é o establecemento dun sentido
único de circulación rodada dende o cruce da carretera
provincial na Casalonga, ate a
aldea de Ameneiro. Esta medida esta complementada coa
sinalización dun acceso de
uso exclusivo para persoas e
bicicletas que facilita un camiño seguro para o acceso
ao CRA da Casalonga. A vía,
xunto co sentido único e unha banda reductora de velocidade aumentan a seguridade
nas entradas e saídas do recinto escolar, así como o acceso a
pé posibilitando a educación
viaría e fomentado a autonomía para nenos e nenas.

A obra farase no exterior e non debera afectar ao funcionamento dos módulos que seguirán coa programación
habitual.
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VOLVEN AS
RUTAS DO
GOZA DO ULLA
O Ulla forma parte da Rede Galega de Espazos Protexidos con presenza nesta
zona de fragas e vexetación
de ribeira que constitúen
ecosistemas de grande va-

lor ambiental como a Devesa de Agromaior ou a Burga
de Xermeade. Enclaves naturais pero tamén patrimoniais que humanizaron
este val ao longo dos séculos:

SETEMBRO 2022

pesqueiras, fontes, pontes e
pontellas, canles de rega ou
muíños. A Ponte Medieval de
Pontevea do s. XIV, Ben de
Interese Cultural ou a ponte
colgante do Xirimbao, son
algúns dos elementos culturais de maior sona.
Para participar nesta ruta hai que anotarse no apartado de actividades da web
teo.gal.
O día 25 a ruta comeza ás
10:00 horas dende a área de
lecer do Xirimbao.

O domingo 25 de
setembro, logo dunha
pandemia volveremos
a desfrutar da ruta
do programa Goza
do Ulla que ten como
elemento condutor o
río. Deste xeito a ruta
pola Ribeira do Ulla
será unha ruta lineal
que percorre a ribeira
teense cun percorrido
de 9 quilómetros.

FESTA DE APEGO PARA CRIANZAS E FAMILIAS
O Servizo de Normalización
Lingüística, que xestiona o
programa Apego, presenta
unha xornada de xuntanza, actividades e lecer para
as crianzas e as súas familias que forman parte deste
proxecto de socialización

O domingo 18 de
setembro, o Concello
de Teo terá a segunda
Festa de Apego

en lingua galega.
Esta xornada pretende servir
para crear un espazo de achegamento lingüístico entre as
familias por medio de actividades de ocio para as crianzas
da casa. Así, ademais de promover un xantar conxunto,

prográmase música, obradoiros, xogos, circo... nun contorno natural: o parque o cu na
palla, en San domingo, Calo.
As inscricións gratuítas poden realizarse a partir do 12
de setembro en teo.gal/actividades.
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ABERTO O PRAZO DE VARIAS LIÑAS
DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES
O Concello publicou no BOP do 29 de agosto varias liñas de axuda que teñen prazo aberto durante parte
do mes de setembro. As subvencións están dirixidas a entidades veciñais, asociacións educativas e centros
escolares, de benestar así como a deportistas federados/as
• Subvencións ás asociacións de ámbito veciñal. Ano 2022.
O 18 de setembro remata o prazo para pedir a axuda.
• Subvencións ás entidades de carácter educativo, sen
ánimo de lucro. Ano 2022. O 30 de setembro remata o
prazo para pedir a axuda.

• Subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro
e deportistas federados/as. O 23 de setembro remata o
prazo para pedir a axuda.
• Subvencións para actividades de benestar.
Anualidade 2022. O 18 de setembro remata o prazo
para pedir a axuda.

A información completa das convocatorias podes consultala na web teo.gal no apartado de Convocatorias ou no Boletín Oficial da Provincia do luns 29 de agosto.
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MÉRCORES

18:00 a 19:30 h.

AXENDA

XINCANA SACANERVIOS NO
PARQUE O CU NA PALLA EN
SAN DOMINGO. Actividades
de movemento para despedir as
vacacións. Inscrición en teo.gal/
actividades.

9

10:00 h.

VISITA GUIADATEATRALIZADA NA RUTA PER
CAMINHO DE LAMPAI.Saída
10:00 h. Capela Santa Ana.
Inscrición en teo.gal/actividades

11

17

Mediodía

10 SÁBADO

DOMINGO

XXI CONCURSO CABALAR EN
RIBAS-OZA. Actividades durante
toda a xornada con concurso
morfolóxico, exhibición de salto,
música, animación e polbeiro.
Durante o concurso ás 12:30 I
Campo exterior da Casa Común
de Oza - Oza
Concerto Blues do País e o
Sindicato da Verbena

SETEMBRO 2022
TLFNO. PARADA TAXIS

981 80 74 10

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

13-14-15-16
COIDADOS PORTA A PORTA.
Camión situado na rúa República
Bolibariana de Venezuela
(xunto á piscina cuberta da
Ramallosa). Servizos asistenciais
a persoas maiores no medio
rural para a prevención da
dependencia: estimulación da
memoria, podoloxía, audioloxía.
Información e cita nos tfnos. 622
748 283 - 623 546

12

16

VENRES
21:00 h.

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Circuíto FegaTeatro 2022
presenta:
Vacacións de A Tequerreté Teatro
Acceso por orde de chegada ata
completar capacidade.

XOVES

CAMPO DA FESTA DE
AMENEIRO- CALO. Concerto da
Banda da Sociedade Recreativa
de San Xoán de Calo.

TRECE
PARROQUIAS

DO 1 AO 13 DE SETEMBRO
Prazo de inscrición nas
Escolas deportivas e
culturais municipais no
Rexistro Xeral

VISITA GUIADATEATRALIZADA NA RUTA PER
CAMINHO DE LAMPAI.
Saída 10 h. Capela Santa Ana.
Inscrición en teo.gal/actividades
21:00 h.
AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Circuíto FegaTeatro 2022
presenta:
Soutelo entreprise de Tiruleque
Teatro
Acceso por orde de chegada ata
completar capacidade.

18

DOMINGO
10:00 h.

FESTA APEGO. Parque O cu pola
palla, San Domingo, Calo.
Música, teatro, xogos, circo... e
outras actividades para crianzas
de 0 a 6 anos.
Inscricións en www.teo.gal/
actividades
10:00 h.
CAPELA DE SANTA ANA,
LAMPAI
Ruta do miradoiro de Agrela.
Carreiro de sendeirismo.
Con reserva de entrada en www.
teo.gal/actividades a partir do
08/09/2022
Mediodía

23 VENRES

17:30 h.

Edita: Concello de Teo
Dirección: Travesía da Ramallosa, no 38, 15883, Lucí, Teo
Coordinación e redacción: Departamento de Comunicación
Web: www.teo.gal

10:00 h.

CAMPO DA FESTA DE RIBAS
– OZA
Concerto da Banda da
Sociedade Recreativa de San
Xoán de Calo

LUNS

ACTIVIDADE DE MAXIA
no parque o cu na palla. San
Domingo.

SÁBADO

21:00 h.

Sinala as actividades
que che interesen

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Circuíto FegaTeatro 2022
presenta:

Correo electrónico: comunicacion@teo.gal
Teléfono: 981 815 700
Deseño e maquetación: Prodosier
Distribución gratuíta

Clowncertazo de Falcatrueiros
Teatro
Acceso por orde de chegada ata
completar capacidade.

24 SÁBADO
10:00 h.

VISITA GUIADATEATRALIZADA NA RUTA
DA BATALLA DE CACHEIRAS.
Saída 10:00 h. Igrexa Bamonde.
Inscrición en teo.gal/actividades
21:00 h.
AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Circuíto FegaTeatro 2022
presenta:
A vida de Brian de Chumpá Teatro
Acceso por orde de chegada ata
completar capacidade.

25 DOMINGO
10:00 h.

ÁREA RECREATIVA DO
XIRIMBAO
Ruta Ribeira teense do Ulla.
Programa de sendeirismo Goza
do Ulla.
Con reserva de entrada en www.
teo.gal/actividades a partir do
08/09/2022
Mediodía
CAMPO DA FESTA DE RIBAS
– OZA
Concerto da Asociación Banda
de Música Cultural de Teo
10:30 h. a 12:30 h.
LIMPEZA DO RÍO TELLA
impulsada polo Proxecto
Ríos. Anotarse escribindo a
voluntariado@teo.gal.

30 VENRES
21:00 h.

AUDITORIO CONSTANTE LISTE
Ibuprofeno Teatro presenta
Smoke on the water (público
adulto).

