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a elaboración dos disfraces, 
iso sí, todos eles confeccio-
nados con materiais que 
logo se poderán reutilizar 
como papel ou cartolina. 
Deste modo, o centro non só 
logra que os cativos se divir-
tan, senón  que aprendan a 
utilizar as manualidades 
que realizan durante todo o 
curso para a elaboración dos 
seus propios traxes.
Pero non todo vai ser diver-
sión, pois durante os días 
previos ó Entroido o colexio 
organiza unha semana de 
actividades didácticas a 
través das que se amosa ós 
cativos como se festexa esta 
celebración a nivel comuni-
tario galego. Do que se trata 
é de que os escolares non 
só coñezan o lado divertido 
desta celebración, senón que 
tamén aprendan cales son 
os costumes típicos ou os ali-
mentos tradicionais destas 
festas e, por suposto, como 
se elaboran.
Unha vez informados so-
bre o Entroido e elaborados 
todos os disfraces, chega o 
momento máis esperado: 
nenos e nenas poñen os seus 
traxes e saen a pasalo ben 
entre pantasmas, policías, 
futbolistas, astronautas e 
meigas.

Paula Barros 
Fotos de  Rafa Fariña
Tradicionalmente, o Entroi-
do remata co enterro dunha 
sardiña que simboliza o fin 
do desenfreo e dos vicios aso-
ciados a esta celebración. Así, 
ó enterrar a sardiña o que se 
pretendía era afastar tamén 
eses vicios e os pecados come-

tidos durante as celebracións 
e empezar de cero coincidin-
do co inicio da Coresma.
Para desfacerse deses excesos, 
Pontevedra non enterra unha 
sardiña, senón que os cida-
dáns choran o falecemento 
de Ravachol, o ilustre papa-
gaio do boticario D. Perfecto 
Feijoo.

Pontevedra despide cada 
ano ó mítico Ravachol

filloas•≈  Doce típico de Galicia, 
Asturias e León elaborado 
a base de fariña, leite e ovos 
e que, na maioría dos casos, 
adoita servirse endulzado con 
azucre.

orella•≈  Prato elaborado con 
fariña, ovo, leite, anís, manteca 
e levadura. Unha vez obtida a 
mestura destes ingredientes, 
frítense en forma de orella e 
sérvense con azucre.

bica•≈  Similar a un roscón, a 
bica é un doce elaborado con 
fariña de millo, ovo e azucre. Soe 
consumirse durante o Entroido 
ben durante o almorzo, ben tralo 
xantar.

chula•≈ Doce típico galego 
durante o Entroido, elaborado 
con fariña, azucre e canela. 
Tamén pode facerse a base de 
cabazas e pan.


