
 

O Entroido  

 

O Entroido é unha festa que se remonta a moitos anos atrás. A súa orixe ven dunhas festas 

precristiás que se celebraban na 

Antiga Grecia para honrar ao 

deus Dionisio e logo pasaron a 

Roma. Neses días de festa está 

permitido facer de todo o que 

non se pode noutros días do 

ano, mantendo a orde.  

A orixe da palabra Entroido ven 

do latín (introitus) que significa 

o comezo da primavera. O 

Entroido tamén é chamado 

Carnaval, que ven do italiano 

carnavale: “carne levare”, é 

dicir,  “sacar a carne”; outros 

tamén din que é unha expresión 

latina procedente de “carrus 

navalis”. 

A festa comeza no xoves de compadres,  unha semana antes do domingo de Entroido. Logo 

o domingo de esa semana 

celébrase o domingo 

borrallento. Na seguinte semana 

celébrase o xoves de comadres. 

Logo celébranse Domingo, Luns 

e Martes de Entroido, a  estes 

tres días chámanselle os días 

grandes do Entroido, e remátase 

no Mércores de Cinza.  

A comida típica son as filloas e 

as orellas, pero o domingo faise 

un bo cocido que ás veces dura 

até o martes.   



Logo están os personaxes típicos do Entroido, que en cada lugar hai un diferente. No Ulla, 

están os Xenerais da Ulla , que se dedican a 

predicar e a desafiar á xente. En Vilaboa están as 

Madamas e os Galáns de Cobres que se dedican 

a bailar entres eles. En Chantada están os 

Volantes 

de 

Chantada 

que se 

dedican a 

correr pola aldea levando uns lazos que pesan máis de 

15 kilos. En Viana do Bolo están os Boteiros de 

Viana , estes dedícanse a bailar entre eles 

causando un espectáculo. En Laza están os 

Peliqueiros de Laza , que percorre a aldea 

botando fariña e formigas á xente que encontran  

no seu camiño, estes son sagrados e non se poden 

tocar, por iso a xente os insulta. En Maceda están 

os Felos de Maceda , que ao igual cós peliqueros 

van correndo pola aldea e fan soar as castañolas 

que 

levan detrás. En Verín atópanse os Cigarróns 

de Verín , estes van pola aldea dándolle cun 

látego 

á 

xente 

que 

atopa

n no 

camiño. Por 

último están as 

Pantallas de 

Xinzo de Limia, estas pantallas percorren a aldea 

batendo as dúas vexigas que levan nas mans e facendo 

soar unhas campaíñas que levan na cintura. 

 

  CARLA FERNÁNDEZ (PCPI-2)    

Xenerais da Ulla 

Volantes de Chantada 

Boteiros de Viana 

Felos de Maceda 

Pantallas de Xinzo 

Cigarróns de Verín 


