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A vida é un Entroido

Paula Barros
Fotos de  David Freire
Princesa, superheroe, es-
trela de rock ou actor de 
Hollywood... Achéganse os 
días nos que todo é posible e 
os cativos pontevedreses xa 
comezan a prepararse, pois 
o Entroido dálles a oportuni-
dade de converterse en aqui-
lo que sempre soñaron.
Con dúas ou tres semanas 
de antelación, os colexios 
pontevedreses inician os 
preparativos da celebración 
máis divertida do ano: con-
cursos de pratos típicos, des-
files, música e moita alegría 
completan unha xornada 
que os nenos e nenas levan 
esperando con ilusión dende 
comezos de ano.
Un dos centros escolares 
que vive as festas do En-
troido con máis devoción é 
o de Santo André de Xeve. 
Ademais do tradicional 
desfile de disfraces -os cati-
vos elaboran os seus traxes 

vintena de diplomas cos que 
se recoñecerá a presenta-
ción máis artística, a máis 
enxebre ou moitas outras 
categorías.

Banquete
Unha vez repartidos os di-
plomas, escolares, pais, 
persoal do centro e membros 
do xurado poderán gozar 
desas delicias ata fartarse. 
E como coa comida non se 
xoga, os pratos sobrantes 
entregaranse ó comedor de 
San Francisco.
Pero este concurso non é a 
única actividade do colexio 
de Santo André de Xeve, pois 
o centro tamén leva a cabo 
un desfile de disfraces no 
que se propón unha temáti-
ca común para todo o centro. 
Nesta ocasión, os cativos e 
cativas poderán representar 
o oficio que máis lles guste, 
pois o Entroido xirará en tor-
no ás profesións.
No colexio de San Xosé de 
Pontevedra as manualida-
des son o eixo central das 
festas do Entroido. Varias 
semanas antes da súa che-
gada, mestres e rapaces 
póñense mans á obra para 

Desfiles, gastronomía, diversión, aprendizaxe... Achégase o Entroido 
e os colexios pontevedreses comezan a preparar as súas celebracións 
das festas máis divertidas do ano.

nos seus fogares-, o colexio 
celebra un concurso de lar-
peiradas que fai as delicias 
de todos os presentes. Como 
non podía ser menos, este 
ano o centro volverá poñer 
en marcha esta actividade, 
que alcanza xa a súa novena 
edición.
Qué hai que facer para par-
ticipar? A resposta é moi 
sinxela: axudar ós papás 
e mamás a elaborar algún 
prato típico destas datas co-

mo filloas, orellas ou chulas, 
e realizar unha composición 
artística nunha bandexa na 
que os participantes presen-
tarán as súas creacións.
Por suposto, o esforzo rea-
lizado para a elaboración 
destas obras culinarias será 
recompensado cun diploma 
e un agasallo. Pero qnon 
vos alarmedes, pois non só 
haberá primeiro, segundo e 
terceiro premio, senón que o 
colexio ten preparados unha 

Quen decide?
Cada ano, un xurado com-
posto por dous mestres, dous 
pais, o concelleiro de Educa-
ción, o representante do con-
sello escolar e o redactor do 
Minidiario achéganse ata o 
colexio de Santo André de Xe-
ve para decidir que diploma 
corresponde a cada creación 
tras probar un pouco de cada 
unha. Que sorte vou ter!


