
 

 

MUSEO LISTE—ETNOGRÁFICO DE VIGO 

ENTROIDO 2023 (DO 7 AO 25 DE FEBREIRO) 



 

 

EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 

 

ENTROIDO:  

MÁSCARAS E TOCADOS 

Pequena mostra de máscaras e toca-

dos do Entroido tradicional que 

abrangue pezas tan representativas 

como unha máscara de Cigarrón de 

Verín, un Boteiro de Vilariño de Con-

so, unha Pantalla de Xinzo ou unha 

máscara de Merdeiro de Vigo. 

Esta exhibición está incluída nas acti-

vidades propias desta celebración que 

este ano terá como protagonista a 

unha figura tan emblemática como o 

Boteiro de Viana do Bolo e Vilariño de 

Conso en Ourense. 

 

 

 

ENTRADA GRATUÍTA 

Lugar: Sala de “A madeira escavada” 

Datas: do 7 ao 25 de febreiro. 



 

 

ACTIVIDADES CÍCLICAS 

 

ENTROIDO: OS BOTEIROS 

Os entroidos de Viana do Bolo e Vilariño de Conso (Ourense) son 

dos máis sonados de Galicia. A súa figura máis importante, o Bo-

teiro, caracterizase polo seu chamativo tocado e máscara con 

características distintivas en cada un deles. 

Desenvolvemento: 

 Parte teórica: introdución a esta celebración e aos entroidos de 

Viana do Bolo e Vilariño de Conso a través da súa figura máis 

representativas: os Boteiros. 

 Parte expositiva: visita á mostra  “Máscaras e tocados”. 

 Parte práctica: realización da adaptación dalgún dos elementos 

propios do traxe de Boteiro. 

Duración: 60 m. 

Dirixido a: grupos de Educación Infantil, Primaria e E.S.O. (de 3 

a 16 anos). 

1 EURO POR PARTICIPANTE 

PARA GRUPOS PREVIA SOLICITUDE 

Datas: do 7 ao 25 de febreiro. 



 

 

INFORMACIÓN XERAL 

HORARIOS 

DE MARTES A SÁBADO : de 10:00 h. a 14:00 h 

MÉRCORES: de 10:00 h. a 14:00 h. e de 17:00 h. a 19:00 h. 

PREZOS DE ENTRADA 

Xeral: 2 € 

Reducido: 1€ (3ª idade, parados, estudantes e integrantes de grupos). 

Gratuíto: menores de 6 anos; Centros de Ensino do Concello de Vigo e 

Asociacións da 3ª Idade do Concello de Vigo;  exposicións temporais e 

actividades que así o indiquen; os mércores en horario de tarde agás 

as visitas guiadas. 

CONTACTO 

Tel. 986 244 698 

Rúa Pastora, nº 22, Vigo 

recepcion@museoliste.org 

visitas@museoliste.org 

ESPAZO “CO TEU CAN” (DOG FRIENDLY) 

VISITE O NOSO BLOG: https://museoliste.org/blog/ 


