
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VII MOSTRA DE  

ENTROIDO 

      



                          BANDE 
Onde? 

Despois de permanecer máis de medio século no 
esquecemento, Bande recupera a figura do 
"troteiro" no ano 2000, e desde entón esta 
actividade ancestral é a encargada de abrir o 
programa do Entroido desta localidade da Baixa 
Limia, en Ourense. 
 
Un grupo de homes e mulleres entre os 20 e os 72 
anos, nos últimos tempos levan a tradición dos 
"troteiros" aos case trinta pobos que compoñen a 
localidade de Bande. E aínda que esta festa se 

recuperou hai uns vinte anos, debemos ser conscientes de que levaba moitos anos 
desaparecida, pode que máis de setenta ou oitenta, e que foron un grupo de veciñas 
e veciños os que no seu día decidiron recuperala. Un destes mozos tiña gardada unha 
vestimenta de "troteiro", copiouse e se lle engadiron detalles que se foron 
recuperando das aportacións dos maiores dos pobos, que lembraban algunhas 
características das vestimentas de antes. 
 

Quen son os troteiros? 
 
A máscara típica de Bande é o Troteiro, que debe o seu nome a que unha vez e 
saíndo de diferentes parroquias trotaban polas aldeas do concello levando o Entroido 
a todas as veciñas e veciños. Cada aldea tiña a súa propia versión do traxe, e elixiuse 
un común para todas elas.  
 
O Troteiro é un personaxe ataviado con roupas discretas cuxa indumentaria consistía 
tradicionalmente en cubrirse o corpo cun cobertor ou unha saba branca, hoxe unha 

camisa branca adornada con 
cintas de cores que 
antigamente foron hedras 
(adóitase crer que é unha 
herdanza da cultura romana e a 
súa simboloxía). Nas costas, 
unha capa de gancho branca, 
chamada cuadrante, que eran 

fundas de coxíns ou almofadas. Na parte de abaixo, un calzón de lenzo branco 
(cirolas), longo ata media perna con cintas iguais ás da camisa, unhas polainas de 
coiro e uns zapatos negros.  Sobre a cara levan un tapete de ganchillo que lles 
ocultaba o rostro, e outro nas costas coas iniciais do troteiro. Engadimos un cinto de 
coiro ao que lle colgan uns "chocallos" ou "chocas" que teñen a función de anunciar a 
súa chegada. O  Troteiro leva sempre unha vara nunha man que usaba para levantar 
as saias das mulleres.  
 

Como é a máscara típica do Troteiro? 
 
O gorro, de palla, vai engalanado cun 
espello na fronte contra o mal de ollo e 
as meigas, e postais antigas que os 

noivos 
enviaban 
ás súas 
noivas 
desde o 
servizo 
militar, 
ou 
familiares 

desde a emigración (hoxe en día pode 
ser calquera tipo de postal). 
 
O traxe da Troteira é similar ao do Troteiro, pero levaban enaguas brancas con 
bordados e encaixes, blusas con volantes nos puños e puntillas no pescozo, luvas 
brancas nas mans e botas negras. 

 
Para rematar, dicir que os Troteiros de Bande son 
grupos que se dedican a pasalo ben de casa en casa, se 
é posible bebendo bos licores e comendo bos manxares 
e saudando á xente.  
 
 
 
 

Fonte: 
http://www.galeon.com/carnaval_ourense/pro3.html 

https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2016/01/31/troteiros-paseo-bande/1395648.html 
www.concellodebande.com 

http://www.berenguela.com/entroido-2013-troteiros-de-bande/2013-02-02 
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