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Acaban de rematar as obras para acondicionar a 
antiga escola unitaria de Solláns como un espazo 
de traballo colaborativo ou ‘coworking’. O edificio 
poderá ter así un novo uso  por parte de persoas 
emprendedoras, autónomas ou startups que estean 
iniciando ou consolidando un proxecto empresarial 
e tamén por parte das entidades do tecido asocia-
tivo que promovan e divulguen os recursos do terri-
torio e as actividades do agro. Acollerá tamén activi-
dades de formación de tecnoloxías de información 
e da comunicación. 

Os traballos, acometidos polo Concello e finan-
ciados con fondos europeos, habilitaron un espazo 
central con capacidade para vinte postos de traba-
llo, unha pequena sala de reunións e un estudo bá-
sico de son que se equipará en breve.

Quen poderá utilizalo? 
Dentro dos perfís de persoas emprendedoras ou 

autónomas, vaise priorizar o acceso ás instalacións 
de mulleres, persoas desempregadas de longa du-
ración ou maiores de 50 anos, e persoas cun grao 
de discapacidade dun mínimo do 33%. As obras 
acometidas garanten a accesibilidade do inmoble.

Que vantaxes terá? 
Ao ser un espazo utilizado en común por persoas 

emprendedoras nos seus proxectos empresariais, 
serviralles para establecer sinerxias entre elas. 
Ademais, disporán de todos os servizos necesarios 
para o seu traballo, co que aforrarán o aluguer dun-
ha oficina propia e contarán con oportunidades de 
crecemento en común. O uso será sempre de bal-
de para os colectivos máis desfavorecidos e para 

quen faga un uso ocasional do espazo. Persoas que 
o utilicen con frecuencia ou que teñan negocios xa 
consolidados pagarán unha taxa para colaborar cos 
custos de auga, luz, limpeza e telefonía. En canto ao 
tecido asociativo, o Concello prevé convenios coas 
entidades, que terán acceso de balde.

Cando funcionará? 
A previsión é que o este espazo de ‘coworking’ 

abra as súas portas nos vindeiros meses. Previa-
mente aprobarase unha ordenanza municipal que 
regulará as condicións de acceso, determinará as 
normas de utilización e establecerá as pertinentes 
taxas e exencións • 

O novo local 
favorecerá a creación 
e a consolidación de 
proxectos emprendedores, 
con prioridade a 
colectivos desfavorecidos

A antiga unitaria de Solláns será un 
espazo de traballo colaborativoEM

PR
EG

O



O Concello de Teo presentou ante Turismo de Ga-
licia a proposta para que a feira do San Martiño sexa 
declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. É 
a segunda vez que se efectúa esta tramitación e o 
goberno municipal agarda “que sexa a definitiva”.

Un dos principais argumentos de apoio á declara-
ción é que a feira cabalar que se celebra cada 11 
de novembro na Carballeira de Francos é unha das 
feiras tradicionais máis antigas de Galicia. Supera 
os cinco séculos de historia documentada, con pro-
tocolos notariais datados en 1557 relativos ao pago 
de impostos sobre as compravenda de cabalos. 

A documentación que se achega coa solicitude 
destaca o alto valor cultural, gastronómico e etno-
gráfico da Feira do San Martiño, así como as súas 
características como xenuína exaltación da tradi-
ción gandeira do país e como demostración da aco-
llida, amabilidade e hospitalidade do noso pobo. 

A declaración autonómica de interese turístico, 
coa que xa contan 116 festas en toda Galicia, servi-
ría para incrementar e mellorar a calidade da oferta 
cultural, lúdica e turística do concello. Do mesmo 
xeito, contribuiría a protexer o patrimonio material e 
inmaterial do territorio, tanto a emblemática carba-
lleira onde se celebra a feira, vinculada ao Camiño 
de Santiago, como o apego por esta cita anual que 
sente a veciñanza de toda a contorna.

O Departamento municipal de Turismo, que dirixe 
a concelleira Conchi García, ratifica que se cumpren 

todos e cada un dos requisitos precisos para a de-
claración de interese turístico: antigüidade, singula-
ridade, arraigo, valor cultural e esforzo orzamenta-
rio da Administración local. “Nos últimos anos tense 
feito un esforzo municipal por mellorar a oferta da 
feira, sempre respectando a súa esencia”, manifes-
ta Conchi García. 

A memoria explicativa que acompaña a solicitu-
de detalla todas as accións realizadas nas últimas 
cinco edicións da feira, o que permite comprobar a 
súa evolución, as melloras introducidas e as acti-
vidades de promoción e celebración. O documento 
segmenta as manifestacións tradicionais da feira, 
como a trata de gando, o comercio ou a exaltación 
da gastronomía, e as manifestacións culturais et-
nográficas, a oferta lúdica e deportiva paralela e as 
accións de comunicación. 

Informe de González Reboredo 
O expediente presentado polo Concello de Teo 

xustifica o valor cultural da Feira do San Martiño 
cun informe do reputado etnógrafo Xosé Manuel 
González Reboredo, Doutor en Historia e membro 
fundador do Padroado do Museo do Pobo Galego. 

González Reboredo explica que “o valor patrimo-
nial da feira de Francos é que establece un con-
tínuum entre pasado e presente de maneira que o 
seu aspecto xeral nin responde a unha fosilización 
do pasado nin a unha anulación da tradición” • 

O informe presentado 
polo etnógrafo González 

Reboredo destaca que 
a Feira do San Martiño 

soubo manter a tradición 
e adaptarse ao presente

Solicitude para que o San Martiño 
sexa de interese turístico de GaliciaTU
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A xerencia do Catastro en Galicia ten previsto 
abrir en Teo unha oficina de información sobre a 
aplicación da nova ponencia de valores. Este servi-
zo estará dispoñible desde o 17 de setembro ata o 
15 de outubro na Casa Común de Cacheiras, situa-
da no número 38 da travesía. 

Esta oficina temporal do Catastro funcionará de 
luns a venres entre as 9:00 e as 14:00 horas e 
tamén nas tardes dos martes e dos xoves entre as 
16:00 e as 18.00 horas. A oficina contará con cita 
previa no 902 373 635 ou no 913 874 550. 

Como notifican os novos valores? 
A xerencia do Catastro vai remitir os novos valo-

res dos inmobles por correo postal. Nun primeiro 
momento chegará unha carta sen acuse de recibo 
que incluirá unha clave electrónica. Servirá para 
que cada persoa obteña na sede electrónica do Ca-
tastro (www.sedecatastro.gob.es) a notificación dos 
bens inmobles que figuren ao seu nome. A data de 
descarga quedará rexistrada como a de notificacion 
a todos os efectos. A data límite é o 27 de setembro.

Como notifican os novos valores? 
As persoas que non dispoñan de acceso a Inter-

net ou que prefiran non seguir este sistema pola 
súa conta poderán acudir coa carta á oficina que 
abrirá en Cacheiras e tamén a calquera xerencia do 
Catastro, ao Concello ou a calquera Administración 
que dispoña dun Punto de Información Catastral. En 

O Catastro abrirá unha oficina de 
información en Cacheiras o día 17AL
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todos os casos, o acceso coa clave é de balde. De 
todos os xeitos, quen non faga uso da clave electró-
nica recibirá máis adiante a notificación por correo, 
esta vez con acuse de recibo. A documentación rela-
ciona os novos valores catastrais e informará sobre 
o Imposto de Bens Inmobles (IBI) de 2019, incluín-
do a cota tributaria e posibles bonificacións. 

Que pasa se non recibo a carta coa clave? 
Quen perda a carta coa clave de acceso electró-

nico ou quen non a reciba, por residir nun domici-
lio distinto ao de envío ou por figurar un titular do 
inmoble diferente na base de datos, poderá acudir 
á oficina de información do Catastro. Alí o persoal 
buscará o xeito de resolver cada caso.

Como se aplicará o novo valor? 
Se o novo valor catastral é maior ca o anterior, 

o Catastro fraccionará o incremento no IBI ao lon-
go de dez anos. Pola súa parte, o Concello de Teo 
reducirá os tipos do imposto progresivamente para 
paliar a suba e que o recibo da contribución se man-
teña en cantidades semellantes ata agora.

Que máis se pode facer na oficina? 
As persoas que observen algún erro ou que non 

estean de acordo coa modificación dos seus valores 
catastrais poderán presentar alegacións na oficina 
que o Catastro abrirá en Cacheiras. O prazo é un 
mes a partir da notificación •

O Catastro notificará 
por carta. A oficina 
abrirá de luns a venres 
pola mañá e os martes 
e xoves pola tarde para 
consultas e alegacións



En setembro executaranse obras de moi di-
ferente alcance. Entre elas, destaca a reurba-
nización do núcleo de Ribas, na parroquia de 
Oza. Serán tarefas de acondicionamento de 
viarios, abastecemento e saneamento. A reur- 
banización seguirá o modelo xa iniciado con 
outros núcleos como Fornelos ou Vilela, en Ra-
rís, e que nos próximos meses será tamén apli-
cado na Silva (Lampai) ou Mouromorto (Calo).

Así mesmo, en setembro comezará a renova-
ción do céspede artificial do campo de fútbol 
de Calo para dotar á poboación de todo Teo 
dun espazo de xogo con condicións idóneas. O 
céspede artificial posibilitará  utilizar o campo 
de forma intensiva cun mantemento doado. 

Actualmente o campo atópase nun estado que 
non é o máis axeitado. O sistema de rega non 
resulta reparable en moitos puntos e cómpre 
unha renovación completa que fará que tamén 
chegue a todo o terreo de xogo.

Por outro lado, proseguen a construción de 
sendas en Cacheiras, en Calo e nos Tilos. A pri-
meira finalizará a conexión entre o IES de Ca-
cheiras e a AC-841. A de Calo segue o modelo 
de sendas circulares xa iniciado en Cacheiras 
e conectará Adrán, Carballal e a urbanización 
Campos de Mirabel co centro de saúde de Fol-
gueiras. Nos Tilos conectará o CEIP co pavillón 
municipal, continunado a beirarrúa e melloran-
do a seguridade viaria nesta zona escolar •

En setembro comezan as obras en 
Ribas e no campo de fútbol de Calo

O campo de Calo verá 
renovado o seu céspede 

artificial para que toda a 
poboación de Teo dispoña 

cun espazo de xogo con 
condicións idóneas 
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Atención temperá
O novo servizo municipal de atención tem-
perá comeza a funcionar este mes de se-
tembro. Estará preparado para atender 
todos os nenos e nenas do concello que o 
precisen e ofrecerá especialidades de aten-
ción psicolóxica, terapia ocupacional e lo-
gopedia. Máis información sobre este novo 
servizo no 981 809 707.

S E R V I Z O S  S O C I A I S

Asemblea: o proxecto de Toysal
O Concello de Teo convoca a veciñanza interesada a unha asemblea 
informativa sobre o procedemento da planta de residuos de Toysal 
na canteira da Casalonga. Terá lugar no restaurante San Martiño 
(Francos) o xoves 13 de setembro ás 20:30 horas. No encontro infor-
marase sobre as xestións, reunións e conclusións que se foron rea-
lizando durante estes meses. Así mesmo vaise comunicar calquera 
novidade que se produza sobre o procedemento e sobre o estado no 
que se atope na data para a que está convocada a asemblea.

M E D I O  N A T U R A L



O Centro de Información á Muller (CIM) de 
Teo programa durante o mes de setembro o 
ciclo de actividades ‘Somos muller. Prevención 
da violencia’. A iniciativa encádrase na conme-
moración do Día internacional contra o tráfico 
de mulleres (23 de setembro). A participación 
nas distintas actividades é gratuíta, pero pre-
cisa inscrición previa no CIM (981 809 707). 

Autoestima, teatro e defensa persoal
Unha das propostas é o obradoiro de autoes-

tima. As participantes faranse con habilidades 
de afrontamento básicas para controlar a an-
siedade e sentimentos de culpabilidade e para 
reforzar a seguridade en si mesmas.

Outro contido do ciclo é a actividade de au-
toestima a través do teatro. Pretende crear un 
espazo no que mulleres de todas as idades 
poidan atoparse, divertirse, compartir e crear 
algo xuntas. Durante setembro e outubro, bo-
tarán man da capacidade do teatro para afon-
dar na propia personalidade e contemplar os 
problemas desde outras perspectivas.

Ademais, o CIM programa un curso de defen-
sa persoal para mulleres no Auditorio Constan-
te Liste da Ramallosa. Será nunha clase única 
o martes 25 de setembro entre as 16:00 e as 
20:00 horas. 

Performance e concerto
‘Somos muller. Prevención da violencia’ in-

clúe tamén no seu calendario dous espectácu-
los públicos. O primeiro será a performance O 
amor non sempre triunfa o mércores 19 de se-
tembro ás 19:30 horas no Auditorio Constante 
Liste. É unha reflexión sobre a igualdade de xé-
nero nas relacións amorosas. Precederá á char-
la coloquio A deconstrución do amor romántico, 
a cargo de Jorge García Marín, sociólogo e pro-
fesor da Universidade de Santiago. 

O concerto programado terá lugar na Carba-
lleira de Cornide. Será o domingo 23 de setem-
bro a partir das 12:30 horas na Carballeira de 
Cornide. O acceso será libre e gratuíto. Actuarán 
os grupos Tanxugueiras, A banda da Loba e Ha-
belas Hainas •

As Tanxugueiras (na 
imaxe) actuarán o 
23 de setembro na 
Carballeira de Cornide 
xunto coa Banda da 
Loba e Habelas HainasCiclo de actividades do 

CIM para previr a violencia
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A andaina será o sábado 
15 de setembro e este 

ano ten como novidade 
a opción dun menú 

especial en A Senra Café 
ou en Casa Pernas 

Sabes que facer 
para ir á andaina 
polas beiras do Ulla?

DE
PO

RT
ES

O programa ‘Goza do Ulla’ fixou a súa andaina 
polas beiras do río en Teo o 15 de setembro. As 
persoas que desexen participar, de balde, poden 
anotarse no Departamento de Deportes ata o día 
10, escribindo a deportes@teo.gal ou chamando ao 
981 815 700. Poden acudir maiores de sete anos, 
se ben calquera menor precisa autorización e ata os 
dezaseis anos deberá ir cunha persoa adulta.

Cal é o percorrido?
A andaina partirá da área de lecer do Xirimbao 

ás 9:00 horas. O seu percorrido suma en total once 
quilómetros e está considerado de dificultade baixa. 
A primeira parada será no igrexario de Santa María 
de Teo. Despois haberá tempo para coñecer o im-
portante patrimonio cultural e natural vinculado ao 
río: a ponte medieval de Pontevea, a ponte colgante 
da Mariola, a Burga de Xermeade, a fonte da Raña, 
a fonte de Santa Lucía, a fonte e lavadoiro de Agro-
maior, os petróglifos de Mallos, cruceiros, muíños e 
pesqueiras. 

Novidade: o ‘Menú Goza do Ulla’
Como novidade este ano, a gastronomía da zona 

está á disposición de quen participe cunha oferta 

especial. Nos establecementos A Senra Café e Casa 
Pernas, situados en Pontevea, ofrecerán cadanseu 
‘Menú Goza do Ulla’. As reservas deben efectuarse 
como moi tarde o 10 de setembro. 

A información sobre o menú e a ficha de reser-
va están dispoñibles na web do Concello. A reser-
va debe enviarse directamente ao establecemento 
elixido. Se se opta por A Senra Café (981 885 744) 
hai que enviala ao enderezo electrónico asenraca-
fe@gmail.com e se se escolle Casa Pernas (616 
806 614) a casapernas.cafebar@gmail.com •

Inscricións para 2018-2019
O luns 3 de setembro comeza o prazo para inscribirse nas escolas 
culturais e deportivas do Concello de Teo para o curso 2018-2019. A 
información detallada de cada unha das programacións xa foi divul-
gada hai uns días e está dispoñible na páxina web municipal.
O Concello advirte dunha errata nun dos folletos difundidos sobre o 
horario da actividade infantil de danza contemporánea na Casa Co-
mún de Cacheiras. A información correcta é que estas clases serán 
os venres entre as 16:00 e as 17:15 horas. Polo tanto, mantéñense 
sen cambios con respecto a anos precedentes. 
Tanto nas escolas culturais como nas deportivas, as prazas dispoñi-
bles serán asignadas entre as persoas solicitantes mediante un sor-
teo público naqueles casos nos que o número de peticións supere o 
da oferta inicial.

E S C O L A S  C U L T U R A I S  E  D E P O R T I V A S

Uso de instalacións
Xa está aberto o prazo para solicitar a utilización 
das instalacións deportivas municipais para a 
nova tempada 2018-2019, desde o 1 de outubro 
de 2018 ata o 30 de xuño de 2019.
As entidades locais do municipio de Teo poden 
presentar as súas solicitudes ata o venres 14 de 
setembro no rexistro do Concello.  
As persoas particulares, colectivos e demais enti-
dades teñen de prazo ata o 19 de setembro. Para 
estes casos, o martes 25 de setembro (20:30 
horas) efectuarase un sorteo dos módulos hora-
rios que estean dispoñibles. O sorteo terá lugar 
nas dependencias da Casa do Concello. 

D E P O R T E S



Chévere, a compañía de teatro residente en 
Teo, volve programar Ultranoites, un dos seus 
espectáculos con mellor acollida do público. 
En setembro ofrecerá seis representacións no 
Auditorio Constante Liste. Serán os días 14, 
15, 21, 22, 28 e 29, sempre ás 22:00 horas. 

Este espectáculo, creado por Chévere en 
1993, bebe de xéneros populares como o tea-
tro de variedades, a revista ou o cabaré para 
facer escarnio da actualidade política, cultural, 
económica ou social. Sempre ao día, serve de 
espello deformante, ás veces o máis realista. 

Nesta ocasión, ademais dos actores, actri-
ces e músicos da compañía, estarán como ar-
tistas convidados AldaoLado, Carlos Santiago 
e Clara Gayo.

As entradas xa están á venda por internet en 
redenasa.tv e tamén nos establecementos A 
Santa Sede (A Ramallosa), A Senra (Pontevea), 
A Capilla (Calo), Panadaría San José (Cachei-
ras) e Bar El Muelle (Santiago). 

As que queden poranse á venda o propio día 
da función, unha hora antes de comezar, na 
billeteira do auditorio •

As Ultranoites de Chévere volven 
en setembro con seis representaciónsCU
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As funcións serán os 
venres e sábados da 
segunda quincena e 
as entradas xa están á 
venda en redenasa.tv e 
nos locais habituais

En outubro estréase ‘Anatomía dunha serea’
Para o vindeiro mes de outubro está prevista a estrea de ‘Anatomía dunha serea’, unha peza 
de teatro documental da actriz Iria Pinheiro producida pola Berberecheira, o viveiro de proxec-
tos teatrais de Chévere.
Esta obra é unha denuncia pública da violencia obstétrica. A partir da súa experiencia persoal, 
na que descartou a reclamación xudicial, Pinheiro fai reflexionar sobre o trato inhumano e as 
prácticas invasivas durante o parto, que lle deixaron secuelas considerables. Para a actriz, 
milleiros de mulleres sofren esta “violencia de xénero no ámbito hospitalario”. 
Para crear ‘Anatomía dunha serea’, a actriz non se limitou á súa vivencia, senón que tamén 
efectuou un traballo de campo e desenvolveu obradoiros nos que se compartiu o proceso 
de creación con xente interesada na temática. De aí saíron diversas achegas valiosas para o 
resultado final da obra.

C U L T U R A
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AXENDA Mércores  Asesoramento sobre a factura eléctrica.
 De 10:00 a 12:00 h. Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.Setembro de 2018
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 -    Obradoiro de autoestima para mulleres. 
Setembro. De balde. Inscrición: 981 809 707.

 -    Teatro contra a violencia. Setembro 
e outubro. Actividade de reforzo da 
autoestima para mulleres. De balde. 
Información e inscricións no 981 809 707.

 2    Domingo. Mediodía. Concerto. Banda de 
Gaitas da S.R. San Xoán de Calo. Campo 
da festa de Solláns.

 3    Luns. Comeza o prazo para inscribirse nas 
escolas deportivas e culturais 2018-2019.

 7    Venres. 21:30 h. Noite de observación 
astronómica. 35 prazas. Anotación en 
Cultura. Pedra Bicuda (Luou).

 8    Sábado. 21:00 h. Andaina guiada nocturna 
aos petrógrifos de Loureiro (Luou). 50 
prazas. Anotación en Cultura. 

 9    Domingo. Mediodía. Concerto. Banda de 
Música da S.R. de San Xoán de Calo. 
Campo da festa de Ameneiro (Calo).

 10    Luns. Reinicio das actividades de 
envellecemento activo.

 13    Xoves. Concertos. 20:30 h: Magín Blanco. 
22:00 h: Silvia Penide. Praza Circular do 
Parque dos Tilos.

 13    Xoves. 20:30 h. Asemblea informativa 
sobre as novas no expediente do proxecto 
de Toysal para a canteira da Casalonga. 
Restaurante San Martiño (Francos).

 14  Fin do prazo para que as entidades locais 
soliciten o uso de instalacións deportivas 
municipais para 2018-2019. Particulares, 
colectivos e demais entidades dispoñen ata 
o 19 de setembro. Rexistro do Concello. 

 14    Venres. 19:00 h. Concerto. Uxía Lambona e 
a Banda Molona. Praza Circular dos Tilos. 

      14-15-21-22-28-29  Venres e sábado. 22:00 h. Ultranoites de 
Chévere. Auditorio Constante Liste.

 15  Sábado. 9:00 h. Andaina pola beira do río 
Ulla. De balde. Anotacións en Deportes.

 16    Domingo. 21:00 h. Observación das 
estrelas cos telescopios e os técnicos do 
observatorio da USC. Programa Todocosmo. 
Sen inscrición. Monte da Agrela (Lampai).

 16    Domingo. Mediodía. Banda de Música 
Cultural de Teo. Campo da festa de Oza. 

 17   Luns. Abre a oficina de información do 
Catastro na Casa Común de Cacheiras.

 19    Mércores. 19:30 h. Performance ‘O amor 
non sempre triunfa’ e charla-coloquio 
‘A deconstrución do amor romántico’. 
Auditorio Constante Liste (A Ramallosa).

21 a 30  V Concurso de Petiscos TapTeo.  
   Cociña todos os días de 12:00 a 15:30  
   h. e de 20:00 a 23:00 h. 2 euros por  
   petisco. Música nos establecementos.

 23    Domingo. 12:30 h. Concerto do programa 
‘Somos muller’ do CIM. As Tanxugueiras, 
A Banda da Loba e Habelas Hainas. 
Carballeira de Cornide.

 25    Martes. 16:00 a 20:00 h. Curso de defensa 
persoal para mulleres. De balde. Anotación 
no 981 809 707. Auditorio Constante Liste.

 30    Domingo. Mediodía. Concerto. Banda de 
Música Cultural de Teo. Campo da festa de 
Rarís.



AXENDA DAS ASOCIACIÓNS 2018/2019

  Asociación Cultural 
Rosalía de Castro 
 ESCOLA DE BAILE E MÚSICA 
TRADICIONAIS 
Baile tradicional. De 4 a 18 anos. Sábados 
pola mañá. O grupo acordará o horario en 
setembro.  
Pandeireta. De 4 a 18 anos. Sábados pola 
mañá. O grupo acordará o horario en 
setembro. 
Gaita e percusión. De 7 a 18 anos. Os 
horarios concretaranse en setembro. 
As actividades infantís teñen un custo de 60 
euros por curso para persoas asociadas e de 
75 euros para non asociadas.  
 
ESCOLA DE PERSOAS ADULTAS 
Acordeón, bordado, gaita, pandeireta e 
pilates. Os horarios e prezos destes cursos 
coñeceranse ao longo de setembro.  
Consultar coa asociación no 659 058 064 ou 
en asociacion@rosaliacacheiras.org.  
Para asociarse a esta entidade, hai que 
cubrir un impreso cos datos persoais. A cota 
é de 30 euros anuais.

  Asociación 
Recreativa e Cultural 
Os Tilos 
 
 
CONCILIACIÓN 
Espazos lúdico-educativos con xogos e 
obradoiros. 
De luns a venres de 16:00 a 20:30 horas. 
Actividades específicas para nenos e nenas 
desde os 3 ata os 12 anos. Comezo en 
setembro.  
 
CLUB DE MAIORES 
Espazo con actividades de 
envellecemento activo. 
De luns a venres de 16:00 a 19:30 horas. 
Para maiores de 60 anos. Comezo en 
setembro.  
 
ACTIVIDADE DE INGLÉS 
De luns a xoves. Consultar horarios na 
A.R.C. Os Tilos. Para alumnado dos cursos 
de Primaria e de Secundaria e para persoas 
adultas. Comezo en setembro.  
 
ACTIVIDADE DE PILATES 
Os martes e os xoves. De 19:20 a 20:10 
horas ou de 20:30 a 21:45 horas. Para 

persoas adultas. Comezo en setembro. 
 
ACTIVIDADE DE GUITARRA 
Venres. De 18:00 a 19:00 horas. A partir 
de 6 anos de idade. Comezo previsto para 
outubro. 
 
CAMPAMENTOS URBANOS 
Nos períodos de vacacións escolares. 
De 7:30 a 15:30 horas. Posibilidade de 
ampliación horaria. Nas instalacións da 
asociación. Para nenos e nenas a partir dos 
3 e ata os 15 anos. En setembro, decembro-
xaneiro, marzo, abril, xuño e xullo-agosto. 
Máis información nos teléfonos da 
asociación ou na súa sede, situada no 
número 8 da Rúa Ameneiro dos Tilos.

  Asociación Veciñal  
A Carballeira de 
Francos 
 
 
As actividades desta entidade celébranse na 
Casa Común de Francos, a antiga escola. A 
súa programación inclúe: 
Pilates. Luns e venres. De 21:00 a 22:00 h. 
Manualidades. Xoves. De 19:30 a 21:30 h. 
Labores. Luns. Pendente de establecer o 
horario. 
Zumba, informática, internet e apicultura. 
Estas catro actividades da Asociación Veciñal 
Carballeira de Francos para o novo curso teñen 
pendente de concretar os días e os horarios nos 
que se desenvolverán 
Información en avcarballeirasm@hotmail.com

  Asociación Cruceiro 
do Monte 
 Esta entidade con sede en Solláns programa 
as seguintes actividades: canto coral, 
traballos manuais, labores e bordado, 
curso de encaixe, ganchillo e bolillos, 
pandeireta e cestería de vimbios.  
Información no 672 154 874.

  Asociación Mulleres 
Rurais de Teo 
 As actividades desta entidade 
desenvólvense na escola de Bamonde. A 
programación comezará no último trimestre 
do ano. Están pendentes de fixar as datas e 
os horarios.  



As actividades que van efectuar son 
obradoiros de conservas, cestería con 
madeira, tecido de la e elaboración 
tradicional de pan. 
Máis información no enderezo electrónico 
mulleresrurais.teo@hotmail.com

  Asociación O Cachón 
 Con sede no local social de Vilar de 
Calo, nesta asociación teñen previsto 
desenvolver actividades de pilates, zumba e 
envellecemento activo. 
Consultar datas e horarios en 
asococachon@hotmail.com

   Banda de Música 
Cultural de Teo 
 
 
A Banda de Música Cultural de Teo 
ofrece escolas de solfeo, clarinete, frauta, 
percusión, trompeta, trombón, bombardino, 
saxo... As clases adoitan ser os venres pola 
tarde e os sábados pola mañá.  
Información no 666 274 791  
e en www.bandaculturaldeteo.com

  A Mámoa 
 
 
Música e percusión tradicional. Escola: 
sábados de 10:00 a 12:45 h, por idade e nivel. 
Grupo: sábados de 13:00 a 14:00 h. 
Acordeón. Martes de 18:00 a 19:30 h. 
Baile tradicional. Escola: venres de 17:00 a 
21:00 h, por idade e nivel. Persoas adultas: venres 
de 21:00 a 23:30 h, por nivel.  
Pandeireta. Escola: venres de 17:00 a 
21:00 h, por idade e nivel. Persoas adultas 
iniciación: venres de 20:00 a 21:00 h. Grupos: 
luns, martes e mércores, por idade e nivel.  
Coral polifónica. Martes e xoves de 21:30 a 
23:00 h.  
Pilates. Luns e mércores de 20:30 a 21:30 h. 
Correo electrónico: acamamoa@gmail.com

  A Ponte Vella 
 
 
Música tradicional. Gaita, acordeón e 
percusión. Martes no tramo de 19:15 a 23:00 h, 
con horario segundo idade e nivel.  
Baile tradicional, grupo oficial. Xoves de 
22:00 a 23:30 h. 
Baile tradicional, escola. Sábados no tramo 
de 16:00 a 20:30 h. Horarios por idade e nivel. 
Pandeireta, grupo oficial. Martes e sábados 
de 21:30 a 22:30 h.  
Pandeireta, escola. Sábados no tramo de 
16:00 a 20:30 h. Horario segundo idade e nivel. 
Iniciación á pandeireta para persoas 
adultas. Mércores de 20:00 a 21:00 h.  

Zumba. Luns de 21:30 a 22:30 h. 
Ximnasia para persoas adultas. Luns e 
mércores de 20:30 a 21:30 h. 
As clases poden experimentar cambios segundo 
número de persoas anotadas en cada actividade. 
Máis información en www.apontevella.es 

  Teenses pola 
Igualdade 
 Esta entidade ten a súa sede na escola 
de Vilanova, en Recesende. Organiza 
actividades de teatro, restauración, inglés 
oral e ioga.

  Sociedade Recreativa 
San Xoán de Calo 
 
 
ESCOLA DE MÚSICA 
Iniciación á música e solfexo. Martes de 
18.00 a 19.00 h e venres de 16:30 a 19:30 h. 
Instrumentos. Vento-metal, vento-madeira e 
percusión. Xoves de 18:30 a 19:30 h e venres de 
16:30 a 19:30 h. 
Banda. Sábados de 11:30 a 13:30 h. 
 
ESCOLA TRADICIONAL 
Gaita e percusión persoas adultas iniciación. 
Luns de 20:00 a 21:00 h.  
Baile persoas adultas iniciación. Sábados de 
21:00 a 22:00 h.  
Pandeireta e canto persoas adultas. Sábados 
de 19:00 a 20:00 h. 
Pandeireta e canto nenos/as. Sábados de 18:00 
a 20:00 h.  
Gaita e percusión nenos/as. Sábados de 18:00 
a 20:00 h. 
Baile nenos/as inic. Sábados. 18:00 a 20:00 h.  
Baile tradicional. Luns de 21:00 a 22:00 h.  
Banda tradicional. Mércores de 20:30 a 22:30 h. 
 
INICIACIÓN AO TEATRO  
PARA INFANCIA E PERSOAS ADULTAS 
Hora e día por concretar. 
 
CORAL POLIFÓNICA 
Hora e día por concretar. 
 
DEPORTES 
Sesións de preparación dos equipos das distintas 
categorías de idade de fútbol e fútbol sala da S. 
R. Calo. De luns a venres de 18:00 a 23:00 h. 
Información en srcalo@srcalo.com

  A.V. do Montouto 
 
 
A súa programación está conformada por 
actividades de ioga e pilates. Terá lugar 
na Casa Común de Cacheiras. Horarios 
de mañá e de tarde. Máis información en 
asociacionvecinosmontouto@yahoo.es


