
ENTROIDO DA ULLA 2021

PASO 1

CREA O TEU SOMBREIRO!

Abre o folleto e 
deixa a zona 

negra por detrás.

PASO 2
Dobra o cartón 

xusto pola 
metade.

PASO 3
Dobra a metade 

da esquina dereita 
para abaixo. 

PASO 4
Dobra a esquina 

esquerda.

PASO 5
Agora dobra a 

parte inferior para 
arriba.

PASO 6

O teu sombreiro estÁ listo 
para que o adornes!

Fai o mesmo do 
outro lado.

Podes adornalo con plumas, borlas, abelorios,... 
todo o que a túa imaxinación queira!

Escanéa o código QR e inspírate 
coas fotografías que atoparás na 
web o�cial de Xenerais do Ulla.

Lembra as restricións vixentes tamén para paseos ao aire libre!

INFORMACIÓN DE INTERESE

Este ano o Entroido 
non está na rúa, 
levámolo dentro!

Empápate de tradición e 

constrúe o teu propio 

tricorne con este encartable

Rectoral
de Bamonde

Montouto

Ruta da Batalla 
de Cacheiras

De Bamonde a Montouto. 
Convidámoste a percorrer o 
camiño do escenario da batalla 
que tivo lugar en Teo en abril de 
1846 pero desta volta gozando 
das súas paisaxes!

Máis información:
www.teo.gal
Teléfono: 981 936 629 
Correo: turismo@teo.gal
Facebook: @TurismodeTeo
Instagram: @turismoteo

Carballeira de
Francos

Para visitar os cabalos 
tedes que chegar a 
Rúa de Francos pola 
estrada N-550



Para saber máis

Actividade

Para saber máis
A vestimenta deste Entroido ten unha 
vistosidade única. 

Traxes, tricornes, arreos, aderezos e 
outros atavíos conforman un conxunto 
de elementos feitos e adornados con 
plumas, plumachos e demais 
materiais de cores moi potentes e 
chamativas á vista.

Existe a teoría de que o uso destas 
vestimentas se fomentou coa 
usurpación dos traxes dos guerrilleros 
falecidos da mencionada Batalla de 
Cacheiras.

Dende hai moitos anos celébrase na 
“Comarca da Ulla” un Entroido 
tradicional rural coñecido como o 
Entroido dos Xenerais da Ulla declarado 
Festa de Interese Turístico de Galicia pola 
súa singularide. 

Hoxe en día este Entroido é un evento 
festivo mais pode ter a súa orixe en 
conflictos bélicos que houbo no noso 
territorio dende o século XIX, 
nomeadamente en terras teenses, a 
Batalla de Cacheiras disputada no 1846.

Os personaxes representadas no 
Entroido son variados e podemos 
agrupalos: a tropa, a comparsa e a  
parranda, aínda que pode haber 
diferenzas segundo as parroquias.

Para saber máis
Unha característica moi particular 
deste Entroido é a oralidade, que se 
manifesta nos vivas, atranques e nas 
coplas.

Os vivas son un desexo de boa sorte 
para unha casa agradecendo a súa 
colaboración para a festa.

Os atranques son coplas entres dous 
xenerais que “loitan” con versos cheos 
de ironía e sátira. Son composicións 
formadas por catro versos octosilábicos 
de rima asonante nos pares. Tal que así:

As nosas crianzas todas
Témolas no pensamento,
Non van quedar sen Entroido
Nin que haxa confinamento

Anímaste a facer unha copla?

Tamén as da nosa casa

Para saber máis
Os cabalos son unha parte moi 
importante do Entroido dos Xenerais da 
Ulla, pois diversos personaxes van de 
acabalo.

Estes cabalos son engalanados con 
adornos carnavalescos similares aos do 
traxe, e no momento dos atranques 
locen un espello adornado con plumas 
de pavo.

Unha nova tradición vinculada ao 
mundo equino, ao igual que a feira do 
San Martiño, que dá conta da 
importancia deste animal nas nosas 
vidas.

Para personalizar o teu tricorne podes 
poñerlle plumas e outros abelorios.

Durante este mes (ou ata esgotar 
existencias), se compras no comercio 
local, daranche algún detalle para 
decorar o teu sombreiro.Poñámoslle 
cor a este Entroido gris!

Actividade
Durante o mes de Febreiro, se paseas 
pola ruta da Batalla de Cacheiras, 
poderás sorprenderte cunha orixinal 
exposición de coplas tradicionais do 
Entroido que se atesouraban no 
Arquivo municipal e agora están 
dispoñibles para todas vós neste 
percorrido.

Actividade
Se queres pasar pola carballeira de 
Francos verás que os nosos cabaliños e 
eguas do San Martiño tamén están 
engalanados para a ocasión. 

Podes sacar unha foto e, se che presta, 
subila ás redes co #levamolodentro


