
 

 
 FESTA DO MAGOSTO. 
 En outubro e novembro celébrase a “festa da castaña” en Galicia. Consiste en asar 
castañas e tomalas de sobremesa. Esta festa celébrase agora nas casas, pero no 
pasado era moi típico celebrala na montaña. 
 A orixe da festa significa “ acción de grazas “ pola colleita de froitos, especialmente castañas. En tempos pasados  a castaña foi símbolo das almas dos defuntos. Cando  
comías unha castaña dicíase  que liberabas unha ánima do purgatorio. Críase tamén que 
unha vez que a festa acabara as almas  ían ás brasas para quentarse.  
Murguía, un famoso escritor galego do século XIX dicía que as castañas e o viño 
simbolizaban a morte e a vida. 
  
 

  
 
  
 
 



 
No pasado a xente pintaba as paredes coas cinzas e saltaba por riba das fogueiras 
porque traía boa sorte. Tradicionalmente  soían xogar a  diferentes xogos, contar historias e cantar. 
 
   

DÍA DE TODOS OS SANTOS 
 
Os católicos celébrano o día 1 de novembro e é o primeiro día despois do Pentecostés para os ortodoxos. É unha festa relixiosa en honor a todos os santos coñecidos e non 
coñecidos.  O día seguinte a xente reza polos seus parentes xa falecidos. A tradición 
ten lugar nos cemiterios e lévanselles flores aos defuntos. 

 

 
   
  



En Galicia celebramos o día de todos os santos o 1º de novembro e normalmente 
preparamos un magosto, que xeralmente comemos nas casas, pero cando se pode faise 
ao aire libre. Despois de comer as castañas a xente soía pintar a cara coa cinza. 
 
 SAN MARTIÑO E A MATANZA DO PORCO. 
 Matar porcos ten unha longa tradición en zonas rurais de Galicia. Durante meses os 
porcos son cebados e en Novembro é típico facer a matanza. A xente convida aos seus 
familiares e amigos, que axudan a facer todo o traballo de despiece da carne, preparación de chourizos, salchichóns, etc., e logo  faise unha festa de tipo 
gastronómico, coa carne do porco como elemento estrela incluíndo filloas de sangue, 
comida compañada por bos viños.  
 Tamén se celebran matanzas noutros lugares de España. 

 

 


