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SAMAÍN, QUE MEDO!!!!!!!!!
un mecanismo de reparación: preparando alimentos e agasallos os parentes vivos, para os ao

Chega o outono e con él as castañas, as
caveiras de melón, os calacús, as abóboras;
chegan as augas e os tempos escuros, remata
o verán e encétase o inverno, vaise a calor e
vén o frío: acaban as romarías ao sol e
inícianse os fiadeiros a carón do lume: son os
tempos de Samaín.

Samaín, palabra gaélica, non significa máis que fin do verán, principio do
inverno. Na antiga cultura céltica o tempo de Samaín, especialmente a noite do 31 de
outubro ao 1 e novembro, era o período máis importante do ano. Eran datas claves
para se reunir nos camposantos, comer o ritual e comunal porco de samaín e
concelebrar as farradas festeiras dos guerreiros. Era a noite máis perigosa do ano: as
portas do outromundo abríanse nesas horas e as ánimas eran quen de vir visitar este
mundo e aos seus moradores: tantas veces para render contas inacabadas.
Para afastar dos seus castros as perigosas ánimas defuntas e errantes adoitaban
poñer no alto das muradas, ou encastradas nas paredes, as caveiras iluminadas dos
inimigos mortos en campaña. De aquí, dos ritos e crenzas célticas ao redor da
caveira, vén a tradición europea de facer caliveras na cortiza dos melóns, ou
cabazos, ou calabazotes. Tradición que, grazas ás investigacións do profesor galego
Lopez Loureiro, sabemos que se estende por toda a antiga xeografía céltica europea
e concretamente para o caso de España, por todas as zonas con presencia do
elemento céltico ben documentado. En Galiza atopámola en toda a súa xeografía,
non faltando esta tradición en ningunha das súas bisbarras e aportando un folclore
similar aínda que dándolles nomes diferentes: calacús polas Rías Baixas, caveiras
de melón en Cedeira, calabazotes en Ortigueira, colondros en Ourense...etc.

O Samaín é o antecedente europeo do Halloween americano. Tradición de
orixe europeo foi levada polos emigrantes a terras americanas e de alí transmutouse
nun carnaval outonal.
É unha tradición aínda hoxe presente en numerosas pedanías rurais das
comunidades do norte e centro da Península Ibérica: Galiza, Asturias, Aragón,
Cantabria, Castela-León, Madrid, Cuenca, Guadalajara..etc.
¿SABÍAS QUE? fomos nós, os galegos, os primeiros europeos que erguemos a idea
de Samaín para facerlle fronte á alienante moda do Halloween?
¿GÚSTANCHE AS HISTORIAS DE MEDO? Pois na biblioteca do colexio podes
atopar moitas, na sección NOVIDADES

QUERES SABER MÁIS DESTA FESTA?:
http://vello.vieiros.com/vieirosdaescola/
http://www.xuvecurtis.com/samain/
http://centros.edu.aytolacoruna.es/sfxabier/samain
REFRÁNS
A cabaza e o casar todo é acertar.
A cabaza e o queixo, sempre ó peso.
O MAGOSTO
O magosto é a festa de exaltación da castaña que leva asociados moitos elementos
presentes en diversos ritos e tradicións da nosa zona.
Esta festa hoxe en día celébrase reuníndose os asistentes para asa-las castañas e
seguidamente come-las e xogar, bailar, contar contos, cantar, etc.
As castañas poden asarse no lume directamente, ou tamén meténdoas dentro dun
cilindro metálico con furados e que poida xirar sobre o lume.
É común tiznarse a cara uns ós outros cos restos da fogata e saltala para que dea boa
sorte.
A festa do magosto ten ingredientes dos rituais celtas: o lume, a coincidencia co fin
do verán, etc.
"Por san Martiño faise o magosto con castañas asadas e viño ou mosto".

PARA SABER MÁIS:
http://www.galespa.com.ar/magosto.htm
http://www.edu.xunta.es/contidos/phpwebquest/webquest
http://centros.edu.aytolacoruna.es/sfxabier/setembro.htm
http://centros.edu.aytolacoruna.es/sfxabier/seminario_orientacion/magosto.htm
http://centros.edu.aytolacoruna.es/sfxabier/samain.htm
http://centros.edu.aytolacoruna.es/sfxabier/halloween.htm

NOVIDADES “DE PÁNICO”
Visita o “Rincón do Terror” e pasa MOITO MEDO, hai libros con
terroríficas paisaxes. Drácula, a Momia e o Esquelete farán contigo un
percorrido de espanto polo mundo do “máis aló”.

¿ESPÉROTE COS

BRAZOS ABERTOS!
JAJAJA!!!!!!!!!!!!!!!

RINCÓN DO MEDO
MALETA DE
CONTOS SOBRE O
MEDO. CADA TITOR
OU TITORA PODE
LEVALOS Á AULA E
DEVOLVELOS Ó
RINCÓN
(prestado polo cefore de
Ourense)

CALI, O MAGO

O mago Cali agasallou a todo o alumnado cun exempolar do libro “ O Meigo
de Salamanca” . Tamén fixo que algún alumno fixese de mago por un día.

Colección de contos:
“Cuentos de monstruos”
“Cuentos de Brujas”
“Pequeños monstruos”
“Contos de monstros”
“Sonidos de miedo”
“Monstruos divertidos”
“El castillo del terror

“La puerta oscura-El Mal”
“La puerta oscura-El Viajero”

MIL PRIMAVERAS
CULTURA GALEGA

SUPERCASTELO
DO TERROR
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