
No âmbito do Plano de Atividades Anual, o grupo de Inglês do 

3ºCiclo apresenta o novo cartaz da atividade “Halloween” 

(véspera de “Todos os Santos”).  

Como já é usual, as atividades propostas ao longo do ano têm 

como finalidade dar a conhecer costumes e festividades inglesas 

que, de algum modo, até em Portugal são festejadas com maior 

ou menor entusiasmo. 

O dia do Halloween data de há 3000 mil anos e surgiu com os celtas, povo que era 

politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças 

da natureza. 

Hoje em dia, as crianças e adultos vão de porta em porta e gritam "Doçura ou 
Travessura". Assim,  se der doces, nada lhe acontecerá, pois será considerado uma 
pessoa social e com bom coração; no entanto, se não der nada e se expulsar os 
mascarados, então estará sujeito a travessuras, pois será considerado uma pessoa 
anti-social e com má índole. 

No fundo, este dia tem uma vertente social que assenta, principalmente, na bondade 
e espírito de partilha das pessoas e no propósito de mostrar que apesar do aspeto e 
origem das pessoas o "BOM" tem sempre vantagem sobre ao "Mal". 

Curiosidade: Os celtas celebravam o festival de Samhain, o qual tinha a duração de 

3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, 
comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1 de novembro. 

Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos 
dos vivos. Por esse motivo, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos 
sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. 

Mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja começou a condenar o evento, e daí 
surgiu o nome “Dia das Bruxas”. 

Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alterações 
no calendário, de modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no 
dia 1 de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. 

Daí que o nome Halloween decorra da junção das palavras hallow, que significa 
"santo", e eve, que significa "véspera".  

                                                          O grupo de Inglês do 3ºCiclo 
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