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Os merdeiros son personaxes típicos 
do Entroido vigués que desaparece-
ron na década de 1920. 
Vestirse de merdeiro era unha tradi-
ción habitual nos mariñeiros vigue-
ses. O seu fin era incordiar á xente 
durante a festa do Entroido, restre-
gando indiscriminadamente  restos 
de peixe podrido entre a xente. O 
motivo da creación destes perso-
naxes foi a rivalidade que existía en-
tre mariñeiros e labradores. 
A vestimenta era unha imitación dos 
escabicheiros, campesinos que reco-
llían peixe ou escabiches e baleira-
ban os pozos negros da cidade para 
estercar as leiras. 
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Durante as semanas previas realizarase a preparación dos disfraces e traballos relacionados     
co Entroido. 

 
             TEMÁTICA DOS DISFRACES:    

  
 1º :   RADIOGRAFÍA 
 2º:    MÁQUINA DE ESCRIBIR 
 3º:    COCHES 
 4º:    SUBMARINOS 
 5º:   TABLET 
 6º:    SEMÁFOROS 

 
 O día 28 de febreiro celebraremos o Entroido coa seguinte planificación: 

• Ata as 11:15 hs. o alumnado permanecerá nas clases seguindo o horario normal. 
• De 11,15 hs. a 11,50 hs. : Degustación de produtos típicos. 
• De 11,50 hs. a 12:15 hs. : Recreo. 
• Ás 12:15 os alumnos/as subirán ás súas respectivas aulas e disfrazaranse. 
• Ás 13 hs. -cando toque o timbre- baixarán ao patio e comezará o desfile de comparsas que transcorre-

rá no patio do Colexio.  
• Antes do desfile, ao baixar das clases, cada grupo posará para unha foto de recordo. 
• Ao remate do desfile o alumnado poderá bailar ao son da música do Entroido ata as 14hs.       
 
O profesorado sen titoría queda adscrito, para axudar aos titores/as, aos seguintes niveis: 
                                          1ºA :..............   Rosa   
                                                      2º.................    María   
                                          Megafonía: ..   Mª  Carmen    
                                             Vídeo: ...........   Iván.  
                                 Fotos: ...........   Tamara 
                                 Organización:   Cristina 

 
Se chovese, todas as actividades faríanse no patio cuberto. 
Existe unha Unidade Didáctica do Entroido a disposición do profesorado. 

 
VALADARES,  FEBREIRO 2014 

O MECO IMPORÁ AS SEGUINTES ORDES:  
- O martes, vir cun vexetal colgado na roupa. 
- O mércores, sombreiro. 
- O xoves, chapa. 
- O venres, gafas divertidas 
 
As ordes son acumulativas. 


