A Roda do Ano é uma forma de representar o ciclo anual de períodos e festivais anuais de diferentes
crenças nativas europeias, incluída a Druidaria moderna.
A versão utilizada pela Irmandade Druídica Galaica é no essencial coincidente com as Rodas do Ano da
Druidaria em geral, se bem adapta a terminologia doutros lugares aos nomes existentes já de forma tradicional na
nossa Terra. Pensemos, aliás, que estes nomes assinalam um período determinado, uma época, onde as datas
específicas marcam a referência de entrada e saída de cada uma delas num contínuo fluir.
Existem certas discrepâncias com o calendário civil actual, que sabemos foi modificado várias vezes ao longo
da história e que, portanto, não indica sempre os momentos exactos de trânsito observados noutros tempos. Contudo,
quando a discrepância for menor, optamos aqui pela confluência com datas socialmente aceitadas pois primamos o
sentido de serviço à Comunidade, que neste caso só pode ser minimamente satisfeito pela adequação e actualização
dos nossos ritos e ritmos.
Assim, no nosso caso, a Roda do Ano marca quatro festivais principais e quatro menores, indicando-se por
vezes alguma data mais de significância interna. Em cada uma destas datas a IDG publica um texto alegórico público.
As quatro datas fulcrais começam com o Ano Novo Druídico: o Magusto (Samhain), na noite do 31 de Outubro
a 1 de Novembro, ainda que as preparatórias vêm desde Outubro e as celebrações quase podem empatar com as da
Noite Nai (ver embaixo). Magusto indica o início da chamada “metade escura do ano” (Giamos) e desde o ponto de vista
religioso é a data sobranceira do nosso calendário. As Deidades principais nesta ocasião são Cale, Berobreo e Bandua.
A segunda data de grande importância é o Entroido (Imbolc), no 1 de Fevereiro, onde a tradição galega diz
que a festa desta época pode começar a se preparar já desde o 1 de Janeiro e chegar a rematar no começo de Março. A
Deidade principal é Brigantia.
A terceira data religiosa são os Maios (Beltaine), com o 1 de Maio como indicador de passo. Esta é uma outra
época extensa vivida durante o mês todo com bastante intensidade. Os Maios principiam a chamada “metade luminosa
do ano” (Samos). A Deidade principal aqui é Bel.
A quarta e derradeira grande data é a Seitura (Lughnasadh), com o 1 de Agosto como referência. Esta época
representa a partes iguais a doçura, satisfação e poder da vida assim como o seu próprio fim, pois queira-se ou não
este esplendor há-nos levar até o equinócio e posterior feche do ano religioso. A Deidade principal é Lugus.
As quatro festividades menores estão relacionadas com os solstícios e equinócios, eventos astronómicos
ligeiramente mutáveis que servem de referência entre as quatro grandes épocas nomeadas acima. Mesmo aqui, os
solstícios são considerados frequentemente como mais relevantes que os equinócios.
Seguindo a lógica do ciclo religioso (com o ano a começar no Magusto), o Solstício de Inverno (21 Dezembro) é
o que chega primeiro, abrindo um período de três dias e noites que culmina no banquete ritual da chamada Noite Nai
(24 de Dezembro).
A seguir encontramos o Equinócio de Primavera (21 Março) ou Alvorada da Terra (celebração diurna),
conduzindo depois até o outro grande Solstício, o de Verão (21 Junho), que abre também um período de três dias e
noites até a Noite dos Lumes (23-24 Junho). O ciclo astronómico acaba no Equinócio de Outono (21 Setembro) ou
Festa das Fachas (celebração nocturna), prelúdio de novo do Magusto.
Adicionalmente, dentro da IDG observamos outras datas de relevância interna como são o Dia da Batalha do
Douro (9 Junho), o Dia da Terra – Dia da Galiza (25 Julho) e ainda o aniversário da nossa própria entidade (11
Novembro). Estas datas não aparecem como tais na Roda, mas estão presentes nas nossas lembranças.

