
 

 
 
CARNIVAL CAMP: (ver publicidade específica) 
Luns 27 de febreiro e mércores 1 de marzo. No CEIPP do Camiño 
Inglés. Dirixido a nenos/as de 3 a 12 anos. 
 
OBRADOIRO: CUP-CAKES DE ENTROIDO: 
Luns  27 de febreiro. Dirixido a rapaces/azas 4 a 13 anos. 
De 10:30 a 11:30 dirixido a nenos/as de 9 anos en adiante.  
De 11:30 a 12:30 dirixido a nenos/as de 3 a 5. 
De 12:30 a 13:30 dirixido a nenos/as de 6 a 8. 
Inscrición previa no centro cultural a partir do 16 de febreiro. Pra-
zas  limitadas, preferencia a empadroados/as. Gratuíto. 
 
FESTA DE DISFRACES: 
Luns 27 de febreiro ás 19:00h no centro cultural. DISCOMÓBIL 
para nenos/as con dj. Dirixido a todos os públicos. Colabora traen-
do filloas e orellas (productos típicos do entroido) 
 
OBRADOIRO DE ROSQUIÑAS DE ENTROIDO: 
Mércores 1 de marzo de 11 a 12:30h. No centro cultural. Dirixido 
a nenos/as de 6 anos en adiante. Prazas limitadas, inscrición previa 
no centro cultural a partir do 16 de febreiro. 

 
Máis información , inscricións así como consulta ou  

recollida das bases e solicitudes dos distintos concursos, 
no centro Cultural, tamén no  

981 690 903 ou na páxina web: www.concellooroso.com 
 

Moitas grazas aos establecementos colaboradores:  
Restaurante Mariñaos, Restaurante Cortés, La Bellota, 

IDE, Equip@t, Librería Aula 10 e Librería Refoxos. 
 



 

 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN ENTROIDO OROSO 2017 
 
OBRADOIRO DE MÁSCARAS:  
Venres 17 de febreiro de 17 a 19h para nenos/as a partir de 7 anos,  no 
centro cultural.  Previa inscrición no centro cultural, as prazas son limi-
tadas. 
 
CONCURSO DE RECEITAS DE ENTROIDO: “En galego sabe 
mellor”.  
O prazo de entrega das receitas remata o vindeiro 22 de febreiro,  antes 
das 14:00h no centro cultural.  Terán que ser típicas do Entroido e debe-
rán estar escritas en lingua galega e mecanografadas (impresas en papel 
e datos persoais do autor noutro impreso). Así mesmo deberase presentar 
o prato elaborado o día 23 de febreiro de 9 a 14h ou de 17 a 18h. O pre-
mio para o/a gañador/a será unha cea para dúas persoas no Restaurante 
Cortés e para o/a finalista un libro de cociña patrocinado por Librería 
Aula 10. Dirixido a maiores de 16 anos. 
 
CONCURSO DE MÁSCARAS:  
Prazo límite de entrega o 21 de febreiro no centro cultural ás 20h. Tres 
categorías:  
- Categoría infantil: de 7 a 9 anos. Premio para o/a gañador/a, un vale 
por importe de 60€ na tenda de roupa infantil La Bellota e para o/a fina-
lista un vale regalo por importe de 30€ na librería Refoxos. 
- Categoría infantil: de 10 a 12 anos. Premio para o/a gañador/a un vale 
por importe de 70 € e o finalista por importe de 35€ en Equip@t. 
- Categoría Xeral (13 anos en adiante). O gañador será premiado cunha 
tablet e o finalista unha cea para dúas persoas no restaurante Mariñaos. 
 
ANIMACIÓN Á LECTURA 
- Sábados 4, 11 e 18 de febreiro ás 11:00h. Contos e obradoiros (de 3 a 9 
anos)  
-Venres 17 de febreiro ás 18:00h -  Club de Lectura (de 8 a 12 anos) 
-Venres 24 de febreiro ás 18:00h A Rebotica dos Contos ( a partir de 4 
anos) 
Máis información e inscricións na Biblioteca Municipal. Prazas limita-
das.  
 
 

 
 
 
 
 
CONCURSO DE DISFRACES:  
Sábado 25 de febreiro. Saída ás 17:30h do Pavillón de Deportes 
e percorrido polas rúas de Sigüeiro amenizado polo grupo de 
percusión da Escola de Música. Entrega de premios do concurso 
de receitas e do concurso de máscaras arredor das 19:30h.  
Haberá animación, inchables, mascotas, premios, música e moi-
ta diversión.  
 
CATEGORÍA ADULTOS  (maiores de 16 anos) 
Comparsa: (mínimo 6 compoñentes)  -  Gañador: 500€ 
                                       Finalista: 300€ 
        
Grupo:  (de 2 a 5 compoñentes)  -   Gañador: 350€ 
                                         Finalista: 220€ 
        
Individual:  - Gañador/a: 250€ 
                      Finalista:180€ 
 
CATEGORÍA INFANTIL (ata os 16 anos) 
Comparsa: (mínimo 6 compoñentes) - Gañador: 350€ 
                                     Finalista: 200€ 
 
Grupo:  (de 2 a 5 compoñentes) -  Gañador: 220€ 
                                       Finalista: 150€ 
 
Individual: Gañador/a: 180€ 
                   Finalista: 120€ 

 
PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA  

DO CONCELLO 150€ 
 
 

 

 
FESTIVAL DO CRA 
Venres 24 de febreiro no centro cultural. 

 
CONCERTO: COMBOS DA ESCOLA DE MÚSICA 
Venres 24 de febreiro no centro cultural ás 20h. 
 
 
 
 
 
 


