
O outono



O outono é unha das catro estacións do ano. 
Abrangue dende o 22-23 de setembro ata o 21 
de decembro.

• Como se chaman as outras tres estacións?

• Podes dicir todos os meses do outono?





Que cres que son? 



• E ti, que cousas asocias co outono?

• Que cousas son típicas na túa cidade/no teu país?



Festas populares do outono

• 31 de outubro: Samaín//Halloween

• 11 de novembro: San Martiño

• MAGOSTO, durante todo o mes



• Data: A noite do 31 de outubro ao 1 de novembro.
• Festa de orixe celta que celebraba a fin do verán e do ciclo 

agrícola: a estación escura. 
• Os mortos podían regresar do alén, así que:

- se deixaba comida para os defuntos
- se deixaba unha cadeira baleira
- candeas dentro de cabazas//caveiras

A tradición foi levada polos inmigrantes irlandeses a Estados 
Unidos, onde se espallou ao resto do mundo.

• DEBATE: Costume galego vs. falsa tradición imperialista 

Samaín//Halloween



Hai centos de anos, cando aínda non se coñecían as patacas, en Galicia
empregábanse, para comer as castañas. Moitas das comidas que hoxe
levan patacas, antes facíanse con castañas: o caldo, o cocido... Por iso
era importante apañar moitas, xa que servían de alimento para todo o
ano.

Os veciños xuntábanse nos soutos, vareaban os castiñeiros e metían as
castañas en sacos. Coas que sobraban facíase unha festa. Prendían unha
fogueira e, nas brasas, asaban as castañas coa casca cortada para que
non estouparan. Cando estaban listas comíanas todos xuntos e
divertíanse con xogos e música como unha merenda-cea no mes de
novembro nos días próximos ao San Martiño.

É común emborrallarse a cara uns aos outros cos restos da fogata e
saltala para que dea boa sorte.

O magosto



• Polo San Martiño, castañas e viño.

• Polo San Martiño, trompos ao camiño.

• Castaña, noces e viño, fan a festa do San 
Martiño.

Ditos populares



Expresións

• Levar un castañazo

• Coller/pillar unha castaña

• Quedar en auga de castañas

• Non estar o forno para castañas

• Sacar as castañas do lume

**Ser dos tempos de MariCastaña



Exemplos:

• Levou un castañazo co coche.

• Este sábado pillei unha castaña tan grande 
que o domingo non me podía nin mover.

• Que mágoa, ao final a excursión ás illas 
quedou en auga de castañas.

• Cala, que o forno non está para castañas.

• Débolle moitos favores porque me sacou as 
castañas do lume en varias ocasións. 





Máis información: 

• http://www.portaldaspalabras.org/miraquedi
n/samain
• http://www.portaldaspalabras.org/miraquedi

n/samain

• http://www.farodevigo.es/opinion/2440/pest
e-halloween/28107.html

• http://www.galiciae.com/nova/66884.html%2
0?lang=gl

http://www.portaldaspalabras.org/miraquedin/samain
http://www.portaldaspalabras.org/miraquedin/samain
http://www.farodevigo.es/opinion/2440/peste-halloween/28107.html
http://www.galiciae.com/nova/66884.html ?lang=gl

