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pásao
en
grande!

FESTA
INFANTIL

sáb.

10

feb.
lugar
carpa detrás do
edificio “La Terraza”
hora
de 17:00 h a 20:00 h

A Carpa do Entroido
acollerá unha festa
pensada para que as
nenas e nenos ata
14 anos pasen unha
tarde de recreo e
animación e atopen
un espazo no que eles
serán os protagonistas.

Haberá zonas
diferenciadas con oferta
de actividades pensadas para
as/os máis pequenas/os
(ata 4 anos) e para as nenas
e nenos de 5 a 14 anos. Toda
unha serie de propostas lúdicas
para divertirse e vivir o Entroido
por todo o alto.

inchables
obradoiros
xogos
animación
maquillaxe
caracterización

DESFILE CONCURSO
DE DISFRACES

dom.

11

feb.

no ”Sadódromo”
da Avenida da Mariña
hora
de 17:00 h a 21:00 h
lugar/hora saída
Paseo Marítimo zona de “La Terraza” / 17:00 h
lugar/hora chegada
Carpa detrás de “La Terraza” / 19:00 h

moitos
premios!

individual
1º PREMIO 			
Ordenador Portátil
HP 15-Bs039ns
2º PREMIO
Cámara dixital GoPro
HERO 5+ 32 GB
3º PREMIO
Convertible HP
10-p014ns

*

Para canxear nunha das
seguintes axencias de
Sada: Viajes Voar, Halcón
Viajes, Nosotrostellevamos
Viajes o Viajes Ecuador.
Comida/cea para 8 persoas
nun restaurante de Sada,
valorado en 160 euros.

As diferentes asociacións e
colectivos sadenses están convidadas
a participar nun desfile de disfraces
no que contaremos coa presenza de
charangas que porán a animación musical. As
e os participantes no desfile serán incluídos nun
concurso de disfraces con premios en diferentes
categorías: INDIVIDUAL, GRUPAL e CARROZAS.
O xurado presenciará o desfile das/os participantes
durante o pasacalles, valorando os mellores
disfraces para outorgar os premios desta edición.
Ao remate do desfile, na carpa situada detrás
do edificio de La Terraza, organizarase a entrega
de premios e continuará a festa a ritmo das
comparsas invitadas.

*grupos
1º PREMIO
Vale de 1.000 € para
unha viaxe para o grupo
2º PREMIO
Fin de semana en casa de 		
Turismo Rural (8 persoas)
3º PREMIO
Comida/cea nun
restaurante de Sada

carrozas
1º PREMIO

1.000€

2º PREMIO

500€

3º PREMIO

300€

(8 persoas)

festa!
lun.
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ENTROIDO
VERBENERO

CONCILIANDO
CO ENTROIDO

Orquestra

Xogos, aprendizaxe e entretemento
das/os máis pequenas/os nas súas
vacacións escolares.
lugar
CEIP Pedro Barrié de la Maza
hora
de 9:00 h a 14:00 h
inscrición previa
nenos/as entre o 2005 e o 2013
información/inscripción
OMIX de Sada
www.concellodesada.com
facebook.com/omixsada

feb.

Grupo D’Moda
lugar
carpa detrás do
edificio “La Terraza”
hora
22:00 h
Celebramos o Entroido
Sadense cunha gran
verbena carnavalesca.
Música e disfraces para
unha longa noite de festa.

Obradoiro lúdico

GRATUITO

sada
entroido.18

Concellería de Cultura e Praias

sada.cul@sada.gal
www.facebook.com/culturasada

Concellería de Educación,
Xuventude e Saude
sada.edu@sada.gal

mar.
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XXXIII FESTA
DA FILLOA

COCIÑANDO
NO ENTROIDO

Filloeira de Lestedo
1.000 filloas/h

Xogos, aprendizaxe e entretemento
das/os máis pequenas/os nas súas
vacacións escolares.
hora
11:00 h a 13:00 h
lugar
carpa detrás do edificio “La Terraza”

feb.

lugar
carpa detrás do edificio “La Terraza”
hora
de 17:00 h a 22:00 h
ración
4 FILLOAS = 1 €
Festa gastronómica popular
de exaltación desta saborosa
sobremesa de Entroido coa
Filloeira de Lestedo, unha
máquina que elabora 1.000
filloas cada hora.
Haberá postos de venta doutras
lambonadas elaboradas por
asociacións veciñais de Sada.

Obradoiro lúdico

OBRADOIRO DE REPOSTERÍA
SAUDABLE PARA NENOS/AS

As nenas e nenos que participen deberán
vir acompañados por unha persoa adulta
quen poderá participar, á súa vez, no
obradoiro para adultos.

OBRADOIRO DE REPOSTERÍA
SAUDABLE PARA ADULTOS

Ata cubrir prazas. As persoas adultas
poderán inscribirse soas ou acompañadas
por un/ha menor que participe, á súa vez,
no obradoiro para nenas e nenos.
inscrición previa
alumnos/as de primaria ata cubrir prazas
adultos ata cubrir prazas
información/inscripción
OMIX de Sada
www.concellodesada.com
facebook.com/omixsada

GRATUITOS

mér.
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ENTERRO DA
SARDIÑA

feb.

hora
de 20:30 h a 22:00 h
lugar
Carpa detrás do edificio “La Terraza”
percorrido
Carpa - Pza. Suárez Picallo - Cruce Omix Pescadería - Tenencia - Linares Rivas Rúa Venezuela - Rúa República Argentina Rúa da Obra- Rúa da Praia - Praia das Delicias
Iniciaremos o percorrido na carpa e
acompañaremos ao “defunto” polas diferentes
rúas de Sada ata chegar á Praia das Delicias, alí
despediremos o Entroido coa queima da Sardiña
e un pequeno espectáculo de pirotecnia.
A festa rematará coa
animación musical da

Charanga
Noroeste

adeus
sardiña
adeus!

CONCILIANDO
CO ENTROIDO
Obradoiro lúdico

Xogos, aprendizaxe e entretemento
das/os máis pequenas/os nas súas
vacacións escolares.
lugar
CEIP Pedro Barrié de la Maza
hora
de 9:00 h a 14:00 h
inscrición previa
nenos/as entre o 2005 e o 2013
información/inscripción
OMIX de Sada
www.concellodesada.com
facebook.com/omixsada

GRATUITO

adeus
entroido
adeus!
síguenosnasredes
Cultura de Sada
@culturasada

#CulturadeSada
#SadaCul

