Feliz Magusto! Ou é Samain? Ou Halloween?
O Magusto já chegou!

Começa com o primeiro cheiro a castanha assada, mas a grande noite de troula é a do 31 de Outubro a
1 de Novembro, marcando umha época que dura vários dias.

É umha velha celebraçom dos tempos dos antigos Povos Celtas e dos seus Druidas e Druidesas.
Este é um momento sério e mágico, e tamém umha grande festa!
É o Ano Novo Celta, quando caem as portas entre os mundos permitindo o passo e a comunicaçom…
É um tempo para falar com os nossos Devanceiros e Devanceiras e esconjurar todo mal perante o
Inverno que vem.

Magosto ou Magusto é como lhe chamamos na Galiza e Portugal, mas tem diferentes nomes em
diferentes países: na Irlanda chamam-lhe “Samhain” ou “Samain” (pronunciado ‘sáu-in’), ainda que o
nome mas conhecido arredor do mundo é o inglês de Halloween. Podem parecer diferentes, mas
realmente tem tudo a mesma origem apesar das diferenças.
Podes fazer muitas cousas divertidas na noite de Magusto: podes disfarçar-te de fantasma, acender
candeias dentro dum calacú, ir fazer “O Migalho” (pedir doces e caramelos polas casa)…
E como nom, celebrar o Ano Novo
com umha grande ceia!
Horizontal
1. O continente original das Celtas
3. As celtas galaicas viviam em…
4. Um animal que, por um pouco de leite,
protege a tua casa na noite de Magusto
7. Comida típica do Magusto
10. “Samhain” significa o nome dum mês… Qual?
12. O Deus Galaico da Hospitalidade e do Além,
que abre as portas esta noite…
13. Outro nome para o vegetal onde metes a
candeia
Vertical
2. Para as Celtas o Magusto era umha
celebraçom positiva ou negativa?
5. Ir “pedir o pam” tamém é O…
6. Um nome famoso no mundo para o Magusto
7. Ave sagrada que pode viajar entre os mundos
8. A Deusa Galaica que cuida a Terra durante o
Magusto
9. De que país amigo é a palavra “Samhain”?
11. Os sacerdotes e sacerdotisas da religiom
celta (tamém chamados Durvates)
H. 1. Europa; 3. castros; 4. gato; 7. castanha; 10.
Novembro; 12. Berobreo; 13. cabaça.
V. 2. positiva; 5. Migalho; 6. Halloween; 7. corvo; 8.
Cale; 9. Irlanda; 11. Druida

