
Ciclo do
Entroido

(Carnaval)

Ciclo do Entroido (Carnaval)

O carnaval é vivido no município de Entrimo durante todo o ano, no inverno e também no

verão.

O ciclo começa no inverno com os personagens recuperados de “Madamitas” e “Madamitos”,

documentados há décadas por Otero Pedrayo, mas devolvidos “à vida” graças às mulheres

rurais locais. Este carnaval (fevereiro ou março, dependendo da Quaresma), tem quintas-feiras

de comadres, festa à fantasia popular e des�le de madamitas/os e cabeçudos, sem contar o

enterro da sardinha.

Os protagonistas vestem a cores branco e vermelho, anáguas e shorts, com cinto para ele e

mantilha para ela, com chapéu feminino de palha com tule e masculino com acabamento em

cone. Seu simbolismo é, em essência, uma zombaria das famílias ricas, as mais “poderosas” da

cidade. Já faz algum tempo, madamitos e madamitas fazem parte do patrimônio do Museu do

Carnaval Galego de Xinzo de Limia.

Meses depois, é comemorado o carnaval alternativo de verão, que atrai um grande número de

visitantes ao local. Este é o “Entrifraz”, um carnaval recente mas que está a ganhar fama na

zona, com festa e animação (des�le) ao longo do dia, oferta gastronómica, etc. Como

curiosidade, a intrigante a�rmação em termos de música popular: aqui soam as concertinas,

não as gaitas de foles. O carnaval soa, sobretudo, ao bom humor e ao espírito de alegria e

convivência.

Localização

A Terrachá, Entrimo

Coordenadas:

41.93283260736934, -8.116187692759086

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Acesso livre, fantasia recomendada para

participar da festa, como em todos os carnavais.

Para mais informações, contate através do

telefone 0034 988 434 666.

Mais informações estão disponíveis:

– No site da Reserva da Biosfera Transfronteiriça

Gerês – Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/en

– No site das Portas do Xurés (Rede de Portas

da Parte Galega da RBTGX):

http://portasxures.es/index.php/gl/
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