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O Durvate Mor
– Fundador e Guardião da Irmandade Druídica Galaica,
Presidente da sua Junta Directiva,
Líder do Conselho Druídico Galaico,
Cabeça da Druidaria Galaica –

é Xoán /|\ Milésio
De sempre interessado nas espiritualidades do mundo, /|\ Milésio (1975) centrou-se no estudo
da cultura céltica e das tradições nativas galegas durante a sua formação académica. Ele é Licenciado em
Geografa

umana e Mestre em Geografa Aplicada, contando com uma extensa obra e experiência.

As suas constantes viagens na Europa Atlântica e vida na Irlanda (1999 – 2010) contribuíram
decisivamente ao conhecimento íntimo da Druidaria e realidade das Nações Celtas.
Depois da sua volta defnitiva à Galiza em 2010 começa a coordenar um grupo de pessoas
interessadas na nossa Tradição Primordial, germolando aí a ideia duma instituição formal e estável que
representara de forma rigorosa, digna e inequívoca esta parte frequentemente negligenciada da nossa
cultura e história.
Na Seitura (Agosto) de 2011 inicia-se perante a Treba Mor (Comunidade) conduzindo o ritual
estacional e onde é aclamado como Durvate (Druida). A partir desse momento começa a estabelecer
frutíferos contactos com outras reputadas entidades druídicas internacionais, colocando à Callaecia e à
Druidaria Galaica no seu merecido lugar como berço da Tradição.
No Magusto (Novembro) de 2011 enceta a apresentação pública da Irmandade Druídica
Galaica (IDG) como um espaço de intercâmbio e debate de ideias, investigação e formação, serviço e
culto, sendo aclamado então como primeiro Durvate Mor pelo Clã Mor (Caminhantes ou membros).
Em Junho de 2015 /|\ Milésio culmina, aliás, o processo de registo legal da IDG, ofcializando a
Druidaria como religião reconhecida na Galiza por primeira vez em milénios e normalizando assim as
nossas crenças perante a sociedade por extenso.

Contacto directo com o Gabinete do Durvate Mor: mor@durvate.org
Para qualquer outra questão: http://contacto.durvate.org ou idg@durvate.org
Bem

aja.
Este é um documento ofcial do Gabinete do Durvate Mor.
IDG Nº R.E.R. 022549. NIF R3600437B
idg@durvate.org /|\ www.durvate.org
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The Durvate Mor
– Founder and Guardian of the Pan-Galician Druidic Fellowship,
President of its Board of Directors,
Leader of the Pan-Galician Druidic Council,
ead of the Pan-Galician Druidry –

is Xoán /|\ Milésio
Always interested in world spiritualities, /|\ Milésio (1975) focused on the study of Celtic
culture and native Galician traditions during his academic training.

e is a BA and MA in

uman

Geography and MPhil in Applied Geography, having a vast number of publications and experience.
is constant travels in Atlantic Europe and life in Ireland (1999 – 2010) contributed decisively
to his intimate knowledge of Druidry and reality of the Celtic Nations.
After his defnitive return to Galicia in 2010, he began to coordinate a group of people
interested in our Primordial Tradition, hence envisaging the idea of a formal and stable institution
which represented in a rigorous, dignifed and unequivocal manner this often neglected part of our
culture and history.
In the Seitura (August) of 2011 he presents himself before the Treba Mor (Community),
conducting the seasonal ritual where he is acclaimed as Durvate (Druid). From that moment on he
began to establish fruitful contacts with other respected international druidic groups, taking Callaecia
and Galician Druidry to their deserved place as cradle of the Tradition.
In the Magusto (November) of 2011, he commits to the public presentation of the Pan-Galician
Druidic Fellowship (IDG) as a space for the debate and exchange of ideas, research and training, service
and cult, being then acclaimed as frst Durvate Mor (Arch-Druid) by the Clã Mor (members).
Moreover, in June 2015 /|\ Milésio completes the process of legal registration of the IDG, thus
making Druidry an ofcial religion in Galicia for the frst time in millennia and normalising, therefore,
our beliefs before society at large.

Direct contact with the Ofce of the Durvate Mor: mor@durvate.org
For any other query or question: http://contacto.durvate.org or idg@durvate.org
All the best.
This is an ofcial document from the Ofce of the Durvate Mor.
IDG Nº R.E.R. 022549. NIF R3600437B
idg@durvate.org /|\ www.durvate.org

ANEXO / ATTAC MENT - De interesse para a imprensa e instituições / Of interest for press and institutions
Protocolo para citações e tratamentos
Em escritos:
O símbolo /|\ equivale, neste contexto, à palavra Durvate (Druida/Druidesa), título de todas as pessoas
ofcialmente reconhecidas como sacerdotes da Druidaria Galaica. O uso da abreviatura Dur. é uma opção
permitida (ou Dur.Tr. no caso de Durvate Treba, isto é, encarregado duma área geográfca concreta - será
especifcado se preciso).
O Durvate Mor (Arqui-Druida) também pode ser simplesmente simbolizado como /|\. Alternativamente pode ser
nomeado ou bem com o seu título por extenso ou com a abreviatura Dur.M.
Atenção: não todas as pessoas iniciadas na Druidaria são Durvates. Existem aliás os títulos menores de Ovate
(Ov.) e Bardo (Bar.), sem símbolo próprio. Será especifcado se preciso.
Oralmente:
O único título de tratamento formal na oralidade para um/a Druida da IDG é o de Durvate (ou Durvate Mor ou
Durvate Treba se é o caso). Não são requeridas outras formas de cortesia.
Para qualquer outro assunto de etiqueta por favor contacte-se directamente com idg@durvate.org
Protocol for quotes and titles
In writing:
The symbol /|\ is, in this context, equivalent to the word Durvate (gender neuter - Druid). This is a title for those
ofcially recognised as Galician Druidic priests. The use of the abbreviation Dur. is also allowed (or Dur.Tr. for a
Durvate Treba, that is, responsible for a specifc geographical area - It will be pointed out if needed).
The Durvate Mor (Arch-Druid) can also be symbolised with simply /|\. Alternatively, he can be referred to with
his full title or with the abbreviation Dur. M.
Attention: Not all the persons initiated in Druidry are Durvates. The two minor titles of Ovate (Ov.) and Bardo
(Bar.) have no special symbol. They will be pointed out if needed.
Orally:
The only title of formal treatment when speaking about/to a Druid of the IDG is Durvate (or Durvate Mor or
Durvate Treba if that is the case). No further forms of courtesy are required.
For any other issues regarding etiquette please contact idg@durvate.org directly.

Isto é um documento ofcial do Gabinete do Durvate Mor.
This is an ofcial document from the Ofce of the Durvate Mor.
IDG Nº R.E.R. 022549. NIF R3600437B
idg@durvate.org /|\ www.durvate.org

