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QUE SABEMOS INVESTIGAMOS
ANOS

5ºB
DO MAGOSTO

Os nenos e nenas de 5º B preguntaron aos seus familiares pola celebración dos magostos 
cando eles eran máis novos e contáronlles cada ún as súas experiencias.

Antonio

ando meu pai era novo, 
celebraba o magosto en 
San Vicente de Nogueira, C

unha pequena aldea preto de 
Pontevedra. Con seus irmáns, 
curmáns e amigos apañaban as 
castañas do gran castiñeiro que 
se atopaba preto do pozo do tío 
Moncho.
Cando facía moito vento, debían 

ter moito coidado, porque os 
ourizos das castañas caían da 

árbore e se lles daban na cachola 
podían mancarse.

Para apañar as castañas, sen picarse, 
pisaban os ourizos cos zapatos ata que 
saían as castañas. Cando tiñan moitas, 
ían ao forno de pan de tía Marisa, un 
forno de leña onde se facía o pan de 
millo, prendían o lume e poñían as 
castañas dentro dunha tarteira que tiña 
uns buracos no fondo para deixar pasar 
o calor. Cando as castañas estaban 
listas, metíanas nuns cucuruchos 
feitos de papel de xornal e íanse 
comelas nas escaleiras da igrexa. 
Despois xogaban a pelota, as canicas 
ou o trompo.
Ao facerse de noite, volvían a casa de 
tía Mercedes onde lles esperaba unha 
boa cea, da que daban conta moi 
rápido, para irse ao alpendre onde se 
a topaba  o  s eño r  Mano lo ,  o  
augardenteiro, que mentres facía o 
augardente lles contaba, ao calor 
dunha fogueira, historias de cando era 
pequeno.

Guillermo

 miña avoa Alcira sempre me 
conta que cando era pequena e 
se achegaba a data de A

defuntos toda a aldea se disponía a 
celebrar o magosto.
Reuníanse todos en torno a un lume 
onde se preparaban as brasas e se 
asaban castañas e chourizos. 
Mentres tanto a xente quentábase 
cun viño ou augardente e 
contábanse historias de terror, de 
meigas, defuntos, sombras no 
camino, ruídos na noite. E tamén 
cantaban cancións como:
 

Polo San Martiño
Faise o magosto
Con castañas asadas
E festa faremos 
Grandes e pequenos.
Arredor do lume
Estouros e fume
E viño ou mosto

A castaña no ourizo
Eu vén che sei o que fai
Se é que está verde, madura
E se está madura, cae.
Con ricos magostos
E contos fermosos 
¡Feliz San Martiño!
Farto e entretido.

 
A miña avoa tamén me conta que a súa 
nai na época do magosto lle preparaba 
unas cuncas grandes de leite con 
castañas cocidas e anís.
Recorda os seus magostos como se 
fosen onte, rodeada dos seus país, os 
seus cinco irmáns e os seus vecinos.

ai 80 anos nos tempos da miña bisavoa o 
Magosto non se celebraba como tal, recollían as 
castañas en outubro ou novembro e cocíanas con H

cachelos. Logo no Nadal en Noiteboa non podían faltar. 
Facíanas cocidas con loureiro e anís. Escorríaselle a auga 
e peneirábanas para poder quitarlle mellor a tona.
E nos tempos da miña avoa, que vivía en Pontevedra, 
facían o Magosto o día de Tódolos Santos, o día 1 de 
novembro. Tiñan que apurar a buscalas e a recollelas que 
senón os veciños das outras aldeas levábanas todas. 
Facíanas asadas pola noite. Bebían augardente e cantaban 
todos os veciños xuntos. 
Hoxe en día na aldea dos meus avós, van facer un 
Magosto o día 12 de novembro con churrasco, empanada, 
viño e por suposto castañas!!!, e a música vaina poñer o 
grupo “SOL Y MAR”.

 miña nai e a miña tía no 
magosto disfrazábanse, 
asaban castañas e ían  pedir A

polas casas e  adoitábanlles dar 
diñeiro.
O meu pai non facía nada porque 
estaba interno nun colexio.
Pilar, a miña avoa, facía unha festa cos 
veciños na que asaban e comían 
castañas. As mozas levaban as 
castañas e os mozos o viño. Tamén 
comían pan de trigo.
Despois xogaban a tisnarse a cara uns 
aos outros e bailaban. Tamén facían 
zonchos, que eran colares feitos con 
castañas cocidas.
A miña bisavoa facía unha festa cos 
seus amigos na que asaban castañas.
Marifé, a miña avoa, facía unha festa 
na que asaban castañas e logo 
bailaban música de gaita en directo.

Simón

Laura


