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CHICOTES 

Especie de xiringas feitas con canas de sabugueiro e un émbolo de 

estopa, que se empregaban para lanzar auga o domingo corredoiro.  

CHOCALLO ou CHOCA 

Especie de campá de diferentes tamaños 

que levan os animais penduradas do 

pescozo, e que adoitan formar parte do 

vestiario dalgunhas máscaras do Entroido.  

CHOQUEIRO ou CHOCALLEIRO 

Personaxe do Entroido propio do oriente 

da provincia de Ourense que, segundo os 

l u g a r e s ,  s e  d e n o m i n a  m á i s 

frecuentemente cigarrón ou peliqueiro. 

Persoa disfrazada con calquera roupa e 

cunha máscara (teñen moita sona na 

Coruña os do barrio da Torre) 

PELICA 

Pel (que tradicionalmente era de gato montés, raposo ou lobo) que se 

pon por detrás da carauta e de onde ven o nome de “peliqueiro”. 

PIÑATA 

Recipiente de barro cheo de doces e lambetadas que se pendura alto 

mentres a xente, normalmente os rapaces, tenta rompelo cun pau e os 

ollos vendados.  

ZAMARRA ou ZARRAPO 

Látego que usan os “peliqueiros” e os “cigarrónsf” e que está formado por un 

hastil de madeira do que pende unha correa de coiro de boi.  



CARAUTA  

Obxecto con forma de cara, humana, animal ou fantástica, que se 
emprega para cubrir o rostro e non ser recoñecido. De forma 
específica, tamén se emprega para designar os personaxes do 
Entroido. Tamén recibe os nomes de careta, caranta,carantoña ou 
máscara. 

MECO 

Boneco que se queima o Mércores de Cinza nalgúns lugares de 
Galicia para pechar o Entroido.  

MORENA 

Vaca carnavalesca do Entroido de Laza, que ten unha cabeza de 
madeira con cornos e que vai cuberta cunha pel de carneiro negro.  

APROPÓSITOS  

Obras teatrais, sátiras populares que se converteron en toda unha 

especialidade dramática. Tal xénero naceu a mediados do século XIX 

e ao principio eran anónimos. Na cidade de A Coruña teñen moita 

tradición. 

FERRETE ou FERRETESO   

Ferrete é unha forma de chamar irónicamente ás coplas que se recitan 

diante do Concello, ao finalizar o enterro da sardiña. Van 

representados en estrofas en verso e o contido das mesmas debe ter 

unha boa carga crítica, sobre todo municipal, pero sempre dentro do 



Debido á enorme riqueza etnográfica e léxica de Galicia, as 

definicións que aquí se recollen teñen un carácter xenérico e 

poden presentar múltiples cambios ou variedades segundo os 

lugares.  

GASTRONÓMICO 
ANDROLLA ou BOTELO 

Embutido típico do Entroido, xeralmente na Galicia interior, elaborado con 

carne do porco non moi graxa, ósos da soá, rabo e algo de costela, todo 

adubado con pemento e sal, e embuchado no estómago do porco ou nas 

tripas grosas, que logo se cura ao fume e ao aire.  

CACHEIRA, CACHOLA ou CACHUCHA 

Cabeza de porco salgada e, frecuentemente, afumada. É un ingrediente 

habitual dos cocidos, sobre todo no Entroido. 

LACÓN 

Pata dianteira do porco, salgada e posta a curar. O lacón con grelos é un 

dos pratos tradicionais do Entroido, xunto co cocido e toda a variedade de 

produtos que proveñen do porco: chourizos, cacheiras, androllas, botelos, 

etc.  

FILLOAS ou FREIXÓNS 

 Doce típico do Entroido que se fai con ovos, leite ou auga, fariña e sal ou 

azucre, segundo as zonas. Nalgúns lugares tamén se lles engade sangue 

de porco. Este amoado frítese nunha filloeira ou nunha tixola untada con 

touciño, formando unha capa moi fina. Cómense acompañadas de mel, 

azucre ou outros ingredientes. Unha variedade son as filloas da pedra, 

preparadas sobre unha laxe de pedra, que polo xeral son salgadas e en 

lugar de leite levan un caldo de carne ou auga.  

ORELLAS 

Doce tradicional do Entroido que se elabora cunha masa de fariña, ovos, 

azucre, manteiga, anís e limón e á que se lle dá forma de orella tras fritila 

en aceite.  

Para saber máis visita a nosa páxina web  :  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdetarrio/ 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdetarrio/

