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UN CURSO MÁIS CHEGA O SAMAÍN, E CON EL IMOS FALAR DOS…. 

AQUELARRES 

Os aquelarres son reunións de bruxas e bruxos 

presididos polo demo. Tamén se poden chamar 

parlamento de meigas. Celébranse en camposantos, 

encrucilladas, cumes dos montes, areais, montes 

pelados, covas e pontes; pero sempre afastados de 

lugares habitados. 

 

Os aquelarres teñen varias partes: 

- A primeira é a convocatoria. Os membros do aquelarre reciben noticia de que se vai 

celebrar, por exemplo, a través dunha campá que soamente eles poderán escoitar. 
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- A segunda parte é a homenaxe a Satanás rendíndolle ofrendas, que poderán ser 

obxectos roubados ou probas de que cometeron un acto maligno. 

- A terceira parte é o convite, onde meigas e bruxos comen carne humana e animais 

mortos. 

- E a cuarta parte é o baile, no que todos os asistentes danzan en círculo arredor dunha 

cacheira. 

 

Ao longo da xeografía de Galicia, celebráronse moitos aquelarres. Os máis pequenos 

celébranse en venres ou sábado, e os grandes en días destacados coma San Xoán, San 

Pedro, San Silvestre ou calquera outra festa de interese. 

Hai moitas zonas en Galicia de sona polos seus aquelarres como, por exemplo, a Praia 

de Areas, no Morrazo; Monte Faro, en Chantada; Monfadal, en Mondoñedo; a Espenuca, 

en Coirós; Muíño do Couso, en Santo Estevo de Rececende, na Pontenova,… 

 

 

 



 

Coñecemos unha lenda…  

O aquelarre do Monte Neme 

Conta a lenda que na noite de San Xoán todas as bruxas dos arredores do monte Neme, 

que se atopa entre os concellos de Carballo e Malpica, facían alí o seu aquelarre. 

Durante esa noite, aparecía o demo en forma de macho cabrío e as meigas contábanlle 

as maldades que lle levaban feito aos seus vecinos durante o ano. 
Pero, antes de ir para o Monte Neme, as bruxas do lugar tiñan un ritual: lavábanse e 

preparábanse na Fonte das Meigas ou na Fonte de Amén Jesús para estar ben xeitosas. 

De camino tiñan moito tino de non pasar por diante da Igrexa de Santa María de Ardaña, 

sabedes por que? Pois porque se di que alí, a estatua de San Vicente, quitáballes aos 

nenos e nenas os meigallos que as meigas lles facían. 

Na actualidade quedan poucos restos do círculo onde se facía o lume para a celebración 

por mor das obras que tiveron lugar nos anos 70, mais podemos observar o burato no 

chan onde estivo, chamado “A eira das meigas”. 

 



Xogamos? 
1. Busca nesta sopa de letras as seguintes palabras relacionadas co Samaín:  

MEIGA, BRUXO, NOITE, CONXURO, LUME e DEMO. 
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2. E ti, como te imaxinas un aquelarre? Debúxao. 
 

 

 

 


