
SABADO 29 DE OUTUBRO
Carpas no Paseo da Mariña
A partires das 17.00 h entrega e exposición de cabazas.
Achegade as vosas creacións cabaceiras e melonudas para que todas as 
persoas que por alí pasemos poidamos desfrutar da vosa arte!

- Obradoiro de tallado de cabazas.
QueQue non trouxechéchedes os vosos calacús? Non pasa nada, ben 
podedes tallar a vosa divertida cabaza no noso obradoiro! 

- Obradoiro de maqueado.
Meter o medo e botar a rir,  que mellor xeito de facelo que coa nosa 
cara ben maqueada!

- Casa do terror

- Merendola de outono
BolaBola de azucre e requeixo, dous clásicos da nosa festa que non han 
faltar!

20.30 h Pasarrúas das pantasmas por todo o casco antigo
Anímate a achegarte ao noso pasarrúas vestido cunha saba, camisón 
vello, roupa branca… Convertido nunha auténtica ánima…
As pantamas percorrerán o casco antigo da nosa vila cando as luces 
deixen paso a escuridade máis tenebrosa…

Polo Samain caveiras eu vin...
Trinta e dous anos xa do noso Samain no que as avisións voltan a nosa 
vila coma noutros tempos,  nun calacús nunha calexa, nun susto nun 
recuncho, nunha pantasma ... 
SedeSede pois veciñas e veciños benvidas a desfrutar desta festa pensada 
para que as persoas miudas da casa desfruten coma antes fixeron os seus 
avós, as súas avoas...

Programa
VENRES 28 DE OUTUBRO
Carpas no Paseo da Mariña
Ás 17.00 h.  comezaremos as nosas actividades

- Obradoiro de zonchos- Obradoiro de zonchos
Fame non imos pasar cos nosos rosarios de zonchos ben fiados. Unha 
entretida e gastronómica actividade!

- Obradoiro de pintura

20.00 h. Carmen Conde presenta “Quen ten cu ten medo” 

NestaNesta sesión dunha hora, para rapazada a partir de 6 anos, a meiga 
abrirá as portas da súa casa para impartir un "Cursiño de prevención de 
medos", con cinco partes teóricas e cinco partes prácticas.
NaNa parte teórica, exploraremos cinco seres mitolóxicos da cultura 
popular galega, a Santa Compaña, o Lobishome, a Meiga Chuchona, o 
Tardo e o Gatipedro,  a través da narración oral. Cinco contos que 
ofrecerán todas as pistas para enfrontarse despois á parte práctica: cinco 
xogos para levar a cabo todos aqueles antídotos contra o mal escoitados 
nas historias. 

XXXII FESTA DE SAMAIN



Asoc. Mulleres da Vila de Cedeira   |    ANPA Picapeixe 
Asocación Cultural Buxainas  |  Museo Mares de Cedeira 

Veciñas e veciños de Cedeira
    

O 27 de novembro de 1990 celébrase a 1ª Festa de Samaín co obxectivo de 
reivindicar que o tallado de caliveras na cortiza dos melóns é algo propio da nosa 
memoria e que non deberamos deixar que "o recente chegado Halloween" nos 
fixera esquecer quen somos e de onde vimos.

A idea, en orixe, era facer una festa familiar  e integradora  na que tiveran cabida 
dende os mais novos, que serán os que manteñan  viva a nosa cultura, ata os mai 
vellos, os encargados de transmitila.

ArredorArredor  desta idea faríase unha merenda e talleres  de tallado de melóns, entre 
outras actividades, durante toda  a tarde, nas que participe toda a familia. Ó caer 
a noite, no luscofusco, levaríase a cabo un pequeno pasarrúas, ledo e barulleiro, no 
que participaramos todos e no sentido de rirnos uns cos outros, non de pasar medo.

Nos últimos tempos esta idea vai mudando  nunha festa de disfraces para poñer 
medo, ó estilo halloween, o que ven a contaminar o sentido orixinal da Festa de 
Samaín.

OsOs organizadores da Festa de Samaín queremos  hoxe, non tanto prohibir  (quen 
somos nós) senón recordar o sentido da festa e pedirvos que, no caso de quererdes 
vir disfrazados, o fagades recordando as nosas antigas tradicións isto é, ou ben de 
pantasmas brancas (as avisións) ou coa cara ciscada simulando  ser una ánima do 
outro  mundo.

Vémonos no Samaín!
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