
No ano 2020 os cabalos non puideron chegar á feira cabalar e temos algúns despistados polo 
concello. Propoñémosvos un xogo que consiste en atopalos e, como neste ano está todo moi 
cambiado, tamén vos pedimos atención, porque estes cabalos non son os habituais da carba-
lleira senón que son de madeira!

Entre o 6 e o 30 de novembro, poderedes buscalos nalgunha das oito rutas que se vos propo-
ñen neste folleto, onde ademais xa vos vai algunha pista para localizalos. Hai rutas looooongas, 
outras máis curtiñas pero todas están pensadas para que gocedes dalgúns dos lugares máis 
fermosos e interesantes que temos en Teo.

Que facemos se atopamos un destes cabalos? É moi importante tratalos con agarimo, pois 
non queremos que se angustien con tanta visita. Tampouco son cabalos de monta, polo que non 
poderedes subir enriba! Pero se vos presta, deixade constancia do encontro a través dunha foto 
vosa cos cabalos. Podedes subir as fotos ás redes sociais co cancelo #sanmartiño2020 ou 
envialas a turismo@teo.gal, onde comprobaremos os vosos encontros. As crianzas que consi-
gan atopar como mínimo seis dos oito cabalos despistados obterán un vale para un bautismo 
hípico, se tes máis de seis anos, nunha hípica do Concello. 

Veña! Fagamos deste San Martiño tan atípico un recordo fermoso!
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2020, o ano que damos un salto 
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Na procura dos cabalos do



Pontevea

Burga de
Xermeade

Ruta do Apego1
Senda á beira do Ulla 
pensada con 
criterios de 
accesibilidade. 
Prepara o oído que 
neste percorrido hai 
sorpresas!

Feita!

Carballeira
de Cornide

Á beira do Angueira2
Á beira deste río 
atópanse uns dos 
tesouros do concello: 
petróglifos gravados 
en pedra feitos hai 
miles de anos.

Igrexa de
Santa María de Teo

Ruta de Teo á Burga pasando 
por Agromaior3

Camiño de uso 
tradicional que 
atravesa unha 
fermosa zona 
agrícola do concello 
no que destaca a 
devesa de Agromaior, 
unha carballeira 
centenaria.

Cumio de
Montouto

Rectoral de
Bamonde

Ruta da Batalla de Cacheiras4
De Bamonde a 
Montouto. 
Convidámoste a 
percorrer o camiño do 
escenario da batalla 
que tivo lugar en Teo 
en abril de 1846 pero 
desta volta gozando 
das súas paisaxes!

Luou

Insua

Ruta das Muiñeiras5
Un feixe de muíños 
fariñeiros onde se 
moía cereal para 
facer pan que dan 
conta da intensa 
actividade agrícola 
que tivo a parroquia 
de Luou.

Ruta polas Ribeiras do Ulla6
Do Xirimbao a 
Pontevea prepárate 
para abraiarte con 
xigantescas árbores ou 
diminutas ras. Pola súa 
beleza e singularidade 
este espazo está 
protexido pola Rede 
Natura 2000.

Capela de
Santa Ana

Marco
Medieval

Ruta “Per Caminho de Lampai”7
Un antigo camiño 
medieval que atravesaba 
de norte a sur o concello 
e que serviu de 
inspiración para Joán 
Airas, trobador medieval, 
ao ver marchar por el a 
súa namorada.

Cruceiro Gótico
de Francos

Ruta do Túnel do Faramello8
Dende a aldea de 
Francos parte esta 
ruta que te levará a 
un túnel que permitía 
o paso do tren no 
primeiro camiño de 
ferro de Galicia. 

Área de 
Autocaravanas
do Xirimbao

Pontevea

Feita!

Feita! Feita!

Feita! Feita!

Feita! Feita!

Burga de
Xermeade


