
O 
Samaín é unha das festas 

de orixe celta máis importantes e 
antigas da nosa historia, con máis de 2500 

anos de vida. Iso si, non foi ata 1990 cando se 
recuperou a súa celebración no noso territorio grazas a 

unha iniciativa da Asociación Cultural Chirlateira de Cedeira. 
Xa en 1993 incorporouse ao sistema educativo en forma de 

unidades didácticas que explicaban aos nenos e nenas as caracte-
rísticas do Samaín, nacido moito antes que a “moda Halloween”. Unha 

forma de recuperar unha tradición propia, moi nosa.

A partir de entón a celebración do Samaín volveu instalarse na noite do 31 
de outubro ao 1 de novembro modificando cada quen a idea orixinal.

Estamos seguras de que a 
veciñanza de Santiago acollerá
 con agarimo e entusiasmo un Samaín 
orixinal e exemplar. Unha festa protagonizada
polas caveiras e as cabazas, máis tamén
pola cidadanía que coas súas mellores galas,
continuará a celebrar este
evento senlleiro.



CINE DE TERROR
Queres pasar un rato arrepiante? Vén ao Centro 
Xove de Creación Cultural a ver unha peli:

It (Versión de 1990)

Destinatarios: Público xeral
Participación: Actividade aberta e de balde ata 
completar aforo.

TALLER DE MAQUILLAXE E FANTASÍA E EFECTOS
ESPECIAIS CON ESTUDIO 1917
Queres dar auténtico pavor? Vén a este taller de 
maquillaxe e caracterización e aprenderás a 
manexar as pinturas para transformarte nun ser 
terrorífico.
Destinatarios: Mozos e mozas de 16 a 30 anos
Participación: Previa inscrición no propio Centro 
Xove ata completar prazas (Terán prioridade as 
persoas empadroadas no Concello de Santiago 
de 16 a 30 anos)

CHARLA DE SAMAIN A HALOMAIN.
Biografía da evolución dunha idea.
Poderás coñecer as orixes desta celebración, as 
súas características e a labor de recuperación 
desta festa familiar, de reunión da xente, onde se 
tallaban cabazas, asábanse castañas, tocábanse 
gaitas e acordeóns e rematábase cun pasarúas 
ledo e barulleiro.
Destinatarios: Público xeral
Participación: Actividade aberta e de balde ata 
completar aforo

CONTACONTOS "QUE MORRO!", CON CAXOTO DA 
TRASTENDA DOS CONTOS

Un espectáculo para pasar medo e morrer 
de risa, para sentir en carne propia as 

emocións que sempre estiveron presentes 
nos contos da lareira e nos contos para 

dumir.
Historias dos nosos devanceiros, costumes 

tradicionais, feitos históricos relevantes, 
grandes descubrimentos, ... en 60 minutos 
que pasarán como un suspiro. Un suspiro 

de morte...
Destinatarios: Público xeral

Participación: Actividade aberta e de balde ata 
completar aforo

TALLERES DE TALLADO E CARACTERIZACIÓN DE CABAZAS
Vén a aprender a tallar e decorar a túa 

cabaza. Neste taller poderás ser creativo e 
pasar un bo rato facendo a cabaza máis 

orixinal e arrepiente
Destinatarios: Nenos e nenas ata 12 anos

Participación: Para participar no taller do 27, será 
necesario inscribirse no teléfono 981 543 001, do 

Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal O 
Ensanche

Para participar no taller do 31, só terás que 
achergarche á praza.

En ambos talleres será necesario que levedes a 
vosa cabaza

(Non vos preocupedes si se vos esquece! )

 Luns, 30 de outubro - 21:00 h.

Centro Xove de Creación Cultural

 Martes, 31 de outubro  - De 19:00 a 21:15 h.
Centro Xove de Creación Cultural

 Martes, 31 de outubro  -  19:00 h.
Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal O Ensanche

 Martes, 31 de outubro - 21:30 h.

Centro Xove de Creación Cultural

 Venres,  27 e martes, 31 de outubro - 18:00 a 20:00 h.

O 27 no Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal O Ensanche
O 31 na Praza do Toural


