
 

 

Martes, 28 de febreiro. Concurso dos 

maiores: comparsas, grupos e individuais 

 

Obrigatorio participar no desfile que sairá da Casa da 

Cultura ás 17.30h. Unha charanga amenizará o evento. 

En caso de choiva, directamente no Pavillón. Ver bases 

no reverso. 
 

 

 

 

 

 

 

Mércores, 1 de marzo. Enterro do Felipiño. 19.30h 

Sairase da Casa da Cultura de Porto do Son facendo 

un percorrido polas distintas rúas do pobo ata chegar 

ao Tendedeiro onde será queimado.  

 

 

Sábado, 25 de febreiro. Concurso infantil. 

Pavillón Santa Irene ás 17.30 

 

Para anotarse podes dirixirte á 

Biblioteca Pública Municipal Xeranrdo 

Díaz Fernández de Porto do Son antes 

das 12.00h. do día 24 de febreiro, 

chamando ao 981854088 ou ben unha 

hora antes do concurso no Pavillón 

Santa Irene.  Pódense presentar tódolos 

nen@s ata 12 anos. 

Domingo, 26 de febreiro. Degustación de productos 

típicos. Praza de España ás 17.30h 

Poderedes gustar productos típicos do 

entroido como orellas, melindres, 

morcillas, filloas de trigo e sangue, .. 

 

 

Luns, 27 de febreiro. Talleres e 

Inchables. 

Dende as 17 ás 20.30h. no Pavillón 

Santa Irene. Taller de Globoflexia, 

taller de pintacaras, taller de 

caretas, inchables,… 
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BASES DOS CONCURSOS DO ENTROIDO  

1. As presentes Bases regulan o Entroido 2017 no Concurso Infantil (do sábado, 25 de febreiro) e o 

Concurso dos maiores  (do martes, 28 de febreiro) nas Categorías: Comparsas, Grupos e Individuais. 

2. No Concurso Infantil poderán presentarse tódolos rapaces ata os 12 anos incluídos (poderase 

requerir documentación para comprobalo). Para participar poderanse anotar na Biblioteca Pública Municipal 

“Xerardo Díaz” de Porto do Son antes das 12.00 do día 24 de febreiro e unha hora antes do inicio do Concurso no 

Pavillón Santa Irene. 

3. No Concurso Infantil  teremos 8 premios (1º, 2º e 3º de Individual; 1º, 2º e 3º de Grupo;  Rei e Raíña). 

Os premios consistirán en vales para canxear en distintos establecementos do Concello de Porto do Son 

(Categoría de individual 1º premio: 70 €; 2º premio: 50 €; 3º premio: 30 €) (Categoría de grupo: 1º premio: 150 €; 

2º premio: 75 €; 3º premio: 50 €) (Rei e Raíña: 100 € respectivamente). O Rei e a Raíña en todo caso sairá do 

Concurso infantil da categoría  individual. Os vales poderanse canxear ata o 28 de abril 2017. 

4. O Rei e Raíña encabezarán o Desfile do Martes de Entroido para o Concurso dos maiores nas 

categorías de Comparsas, Grupos e Individuais que sairá da Casa da Cultura de Porto do Son ás 17:30 horas 

percorrendo as rúas do Son ata chegar ó Pavillón Santa Irene onde terá lugar a competición. 

5. As Comparsas e Grupos deberán inscribirse e entregar a súa murga en sobre pechado (canción con 

letra e música) na Biblioteca Pública Municipal “Xerardo Díaz” de Porto do Son antes das 12:00 horas do luns, 

27 de febreiro. (Haberá que entregar un Pendrive coa letra e música grabada. Para a grabación poderase facer uso 

dos estudios da Radio municipal).  

6.  Considerarase Comparsa a partir de 15 membros (que canten e bailen), Grupo  a partir de 2 membros 

(que bailen), e Individuais 1 persoa. Nos Individuais a idade mínima para participar será de 13 anos cumprido 

(en caso de dúbida requerirase documentación). Tanto nos grupos como nas comparsas poderán participar 

menores. 

7. Para participar no Concurso dos maiores (Comparsas, Grupos e Individuais) é obrigatorio participar 

no DESFILE que sairá da Casa da Cultura de Porto do Son o día 28 de febreiro ás 17:30 horas.  

8. O Concurso consiste en cantar e representar a murga no escenario na categoría de comparsas, e 

exhibición como mínimo nos Individuais e Grupos. 

9. O Xurado poderá declarar “desertos” calqueira dos premios ou deixar fóra do concurso aos 

participantes se non reunisen as condicións mínimas establecidas nas presentes bases. O xurado estará composto 

por 3 persoas como mínimo. Éstes  terán liberdade de criterio para establecer as súas cualificacións, pero deberán 

prestar atención a cuestión como vestiario, orixinalidade, simpatía, posta en escea, letra,…A decisión do xurado 

darase a coñecer ó remate do desfile no Polideportivo Santa Irene. 

10. A entrega de premios farase ó finalizar o CONCURSO, despois do fallo do Xurado. Entregarase un 

vale para canxear na Tesourería municipal.  

11. Segundo as categorías, os premios son os seguintes: 

    COMPARSAS           GRUPO                           INDIVIDUAIS 

1º---------------400 €*     1º--------------200 €       1º-------------150 € 

2º---------------250 €     2º--------------100 €       2º------------    75 € 

3º-------------- 200 €          3º--------------  75 €       3º-------------   50 € 

               *suxeito a retención do IRPF 

 

 

 

en 

troi 

do 

Porto do Son 
concello 

2017 
 


