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A história do 

 

 

 

O Dia de São Valentim ocorre sempre no dia 14 de fevereiro.  

Este evento, importado da Inglaterra, é celebrado em quase todo o 

mundo: EUA, Portugal, Espanha, Grécia, entre outros, e é associado ao 

envio de cartas de amor, flores e presentes, doces e saídas românticas 

entre aqueles que se amam. 

A expressão “és o meu Valentim” ou “dá-me um Valentim”, em inglês 

“You’re my Valentine” ou “Give me a Valentine”, exprime essa ideia de 

pessoa amada e de presente. 

A verdadeira história do Dia de São Valentim, propriamente dito, e do 

seu patrono está envolvida em mistério; no entanto, há alguns factos 

que nos ajudam a compreender melhor esta tradição. 

Sabemos que o dia 14 de fevereiro sempre existiu no nosso calendário 

e que este mês contém vestígios de duas tradições, da Antiga Roma e 

do Cristianismo. 
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Mas quem é esse misterioso santo de que tanto se fala? De onde veio esta tradição? 

Como é que este nome, Valentim, se associa a este rito (cerimónia) ancestral? São 

S. Valentim e o Cupido a mesma pessoa? 

Estamos no ano 2021. Vamos voltar atrás no tempo! 

Caminhemos lado a lado desde a Antiga Roma, passando pela Era 

Vitoriana (a Inglaterra Vitoriana) até à atualidade, o ano 2021. 

 

Na Antiga Roma 

Sabemos que ao longo dos anos os Povos sempre gostaram de 

celebrações e, por isso, não é de admirar que os romanos também 

adorassem celebrações. Essas celebrações eram consideradas pagãs, 

pois até àquele momento os Povos ainda não tinham sido cristianizados 

e assim as celebrações eram consideradas não-cristãs. (se o pagão é todo 

o indivíduo que não é cristão ou judaísta então uma celebração pagã é aquela que não é 

considerada cristã). 

Os romanos acreditavam muito no fantástico e na natureza, sendo que, 

por isso, as suas crenças provinham, por vezes, de acontecimentos 

fantásticos, como a história dos fundadores de Roma: conta-se que os 

infantes Romulus e Remus, os fundadores de Roma, tinham sido 

cuidados/educados por uma loba ou lupa. Dado esta crença, uma 

ordem de padres/ sacerdotes, membros da ordem Luperci, iniciavam 

um festival seguindo um determinado ritual: eles reuniam-se em frente 

à caverna sagrada, onde julgavam que Romulus e Remus tinham sido 

educados pela loba. Depois, os padres sacrificavam uma cabra, em 

nome da fertilidade, e um cão, em nome da purificação. Por fim, com o 

couro da pele da cabra, onde jazia o sangue dos animais, que era 



 

M
o

d
. 

0
1
  

3 

 

considerado sagrado, davam gentilmente nas mulheres e borrifavam os 

campos de cultivo com o sangue. As mulheres bem-diziam esta ação, 

pois acreditavam que se tornariam mais férteis.  

Segundo a lenda, mais tarde, todas as jovens da cidade colocavam o 

seu nome numa urna gigante. Os solteiros da cidade tiravam um nome 

dessa urna e eram aparelhados com a rapariga cujo nome tinha saído 

em sorteio. Esses pares muitas vezes acabavam em casamento. 

Este festival, a celebração de Lupercalia, que no fundo era um festival 

de fertilidade e que bem-dizia a chegada da primavera, era dedicado a 

Faunus, o deus romano da agricultura, assim como também aos 

fundadores de Roma, Romulus e Remus, e era celebrado a meio de 

fevereiro, ou seja, a 15 de fevereiro. (note-se que eles consideravam o dia 15 como 

o meio de fevereiro, sendo que sabemos que hoje em dia apenas temos no máximo 29 dias em 

fevereiro) 

O fim do século V e o Cristianismo  

Lupercalia sobreviveu à ascensão inicial do Cristianismo, contudo, após 

algum tempo foi considerada uma celebração pagã que tinha se ser 

abolida ou, então, substituída por uma outra, de forma a apaziguar o 

Povo.   

O Papa Gelasius declarou o dia 14 de fevereiro o Dia de São Valentim, 

mas nessa altura ainda não tinha a conotação (ligação) à palavra 

“amor”.  

Nessa altura, a celebração do dia 14 dava-se em honra da morte de 

Valentim, ou seja, para comemorar o aniversário da morte ou do funeral 

de Valentim, sendo que dessa forma cristianizava-se uma celebração 

em detrimento da pagã, que acontecia, como lemos anteriormente, na 

mesma data/ altura.  
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Voltamos a perguntar: Quem era esse Valentim? Que feitos fez ele para merecer 

tamanha honra de se comemorar uma data em seu nome? 

A igreja católica reconhece pelo menos três santos diferentes com o 

nome de Valentim ou Valentinus. Todos eles foram mártires. (um mártir é 

um individuo que sofre tormentos ou a morte pela fé cristã ou ainda que sofre para sustentar as 

suas opiniões)  

Uma das lendas conta que Valentim era um padre que servia a igreja 

de Roma durante o século III, portanto, antes do cristianismo. Nesta 

altura o imperador Claudius II decidiu que os solteiros davam melhor 

soldados que os casados e com famílias; assim, ele proibiu o 

casamento entre jovens que poderiam servir a pátria. 

Valentim, que sentia uma injustiça tremenda face a esta posição do 

imperador, decidiu continuar a casar secretamente os jovens. Quando 

as suas ações forma descobertas ele foi declarado culpado e 

condenado à decapitação (morte por corte da cabeça). 

Outros insistem que foi São Valentim de Terni, um bispo, o verdadeiro 

homônimo dessa celebração. Também ele foi mártir e decapitado por 

ordem de Claudius II.  

Outras histórias sugerem que Valentim foi morto por tentar ajudar 

cristãos a fugirem das prisões bárbaras dos romanos, onde eles, muitas 

das vezes, eram espancados e torturados. De acordo com esta lenda, 

ele, como prisioneiro que foi, escreveu uma carta à sua amada, a filha 

do seu carcereiro, a qual o visitou desde o seu confinamento até à 

morte. Ele termina essa carta com um cumprimento usando o nome 

próprio, Valentim: “… do teu Valentim …”.  

 

Ainda hoje, esta expressão é muito conhecida e usada.  

Minha amada ……., 
…. 
.… 
do teu Valentim 
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Diz-se também que antes de morrer restituiu a visão e audição a uma 

criança na prisão. 

 

Apesar das muitas histórias e lendas, todas elas enfatizam-no como 

sendo simpático, heroico e uma figura, seguramente, romântica. 

Na Idade Média - séculos XII-XV  

É neste século que, graças à sua reputação, Valentim se torna no santo 

mais popular da França e da Inglaterra. Foi durante a Idade Média que 

nestes dois países as pessoas acreditavam que o 14 de fevereiro era o 

início da estação do acasalamento dos pássaros, o que contribuiu para 

a ideia que o Dia de São Valentim deveria ser um dia dedicado ao 

romance.  

As saudações/felicitações valentinianas datam bem antes de 1400, 

porém, é após 1400 que aparecem as primeiras cartas valentinianas. A 

mais velha e mais conhecida remonta a 1415 e foi escrita por Charles 

(Carlos), o duque de Orleans, que escreveu à sua esposa enquanto 

estava na prisão, depois de ter sido capturado na batalha de Agincourt. 

(a saudação faz agora parte da coleção de manuscritos da British Library of London, England) 

A tradição de troca de cartas/cartões na Era Vitoriana, Inglaterra  

A Era Vitoriana foi o período no qual a Rainha Vitória reinou sobre a 

Inglaterra, no século XIX, durante 63 anos, de junho de 1837 a janeiro 

de 1901. Esta Era foi marcada por rígidos costumes, moralismo social, 

fundamentalismo religioso e exploração capitalista.  

O papel da mulher adquire um novo simbolismo: “A respeitável dama 

vitoriana tinha a habilidade de escrever cartas bonitas e atrativas para 

seus leitores. Escrever cartas não significava apenas comunicação, era 

essencialmente o único meio de troca de informações e notícias. Era 
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também uma obrigação social, um talento que uma mulher esperava 

adquirir e cultivar, naturalmente ou pela prática.” 

Papéis coloridos e com flores nos cantos eram comuns em 

meados de 1850, mas na virada do século eles saíram de moda, 

passou-se a se usar apenas papel matizado nas cores branco e creme 

e a folha sem pautas era considerada de bom gosto. (penso que tem muito 

mais significado o anterior, é pelo menos muito mais bonito e pessoal) 

 

Materiais com monogramas estavam em voga nos anos de 1800, 

mas saíram de moda no fim do século. (pena) 

 

 

 

 

 

 

O Cupido (Amor ou Eros) não é S. Valentim !!! 

O Cupido é inúmeras vezes retratado nos postais no Dia de  

S. Valentim como um querubim nu a lançar “setas de amor”  

a pessoas. 

Este querubim é conhecido por ter dois nomes: Cupido e Eros. 

Um postal vitoriano a retratar cupidos 
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Os gregos têm muitos deuses. Segundo a sua mitologia há mesmo 

muitos deuses: o deus Zeus, o pai de todos os deuses e do homem; 

Hera, deusa da maternidade, do casamento e da mulher; Atena, 

deusa da sabedoria e da arte; Ares, deus da guerra, entre outros. (para 

saberes mais, vai a mitologia grega (deuses do Olimpo)) 

O nosso Cupido não é mais nem menos o deus Eros, o deus grego do 

amor. 

Há várias versões relacionadas com o seu Nascimento: uns dizem que 

ele é o filho de Nyx and Erebus; outros, de Aphrodite and Ares; ainda 

outros sugerem que ele é o filho de Iris e Zephyrus ou até de Aphrodite 

e Zeus. (repara que este último teria de ter sido o pai e o avô dele, em simultâneo) 

De acordo com os poetas, Eros era um imortal bem parecido que 

brincava com as emoções dos Deuses e dos homens. Ele usava flechas 

douradas para incitar o amor e flechas de chumbo para semear 

aversão.  

De acordo com a mitologia romana, o rei dos deuses era Júpiter e 

Cupido, equivalente ao Eros da mitologia grega, era filho de Vénus 

(deusa da beleza e do amor) e de Marte (deus da guerra). Ele (Cupido 

ou Amor) andava sempre armado com arco e flecha. Cupido encarnava 

a paixão e o amor em todas as suas manifestações. (pesquisa a história de 

Cupido: o mito de Cupido e Psiquê, é engraçada) 

Atualmente - 2021 

Os postais e as cartes do Dia de São Valentim 

Todos temos o hábito de usar imagens, fotografias e colagens como 

referência para um trabalho: seja para completar graficamente qualquer 

informação ou para ilustrar um título. Recorremos a esse método 

inúmeras vezes. 
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Nesse sentido, o que melhor poderia retratar o amor/amizade de uma 

relação que o próprio Cupido? E se esse deus estivesse associado aos 

feitos de pessoas que humildemente tentavam casar secretamente 

apaixonados e que por ser proibido tenham sido mártires de um ato tão 

carinhoso? 

Pois é, os dois associados um ao outro resultou em postais e cartas 

de amor, com imagens do querubim no dia de São Valentim. 

Por volta do século 17, o dia de São Valentim começou a ser muito 

popular na Grã-Bretanha. 

Em meados do século 18, já era comum amigos e namorados de todas 

as classes sociais trocarem sinais de afeto ou notas escritas. 

Em 1900 os postais impressos tendiam a substituir as cartas escritas à 

mão. Porquê? Porque se desenvolveu a técnica da impressão. 

Os postais de compra eram o meio mais fácil e rápido de alguém 

expressar os seus sentimentos por outra pessoa, principalmente se 

nessa época a expressão direta de sentimentos era desencorajada. 

Hoje em dia essa tendência de comprar postais continua a existir; 

porém, há muitas pessoas a serem mais criativas e a querem dar um 

cunho pessoal à sua mensagem.  

 
Na história americana consta o seguinte:  

Os americanos começaram a trocar valentines feitos/elaborados à mão 

em meados do século 17. Por volta do ano 1840, Esther A. Howland fez 

a primeira produção em massa de valentines americanos. Por isso, 

Howland é conhecida por ser a “mãe Valentine”. Ela fez criações com 

renda verdadeira, fitas e imagens coloridas, conhecidas por “scrap”. 
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Hoje, de acordo com a associação “Greeting Card Association” 

(associação de cartões/postais de felicitação) 145 milhões de postais 

de S. Valentim são enviadas todos os anos, o que faz com que o Dia de 

S. Valentim seja o segundo maior dia santo em envio de postais. O 

maior é o Natal. 

 

Em suma: 

“Valentine” é o nome dado a tudo que se relacione com o Dia de S. 

Valentim: um namorado, uma namorada, um amigo ou familiar pelo qual 

se tem apreço, um postal, uma carta, uma flor ou um ramo de flores, um 

presente qualquer, uma saída romântica (ao cinema, a um restaurante, 

um passeio, …), entre outras atividades. 

Deseja-se o Dia de S. Valentim a todos aqueles pelos quais nutrimos 

um carinho especial, seja ele familiar ou não. 

O Dia de S. Valentim é o dia no qual se celebra o AMOR, 

independentemente da relação mantida com a pessoa.  

Assim, qual é o significado de Valentines? É … 

- Escolher um namorado/ uma namorada; 

- Elogiar alguém neste dia especial; 

- Enviar presentes ou felicitações neste dia tão especial; 

- Sair com alguém para mostrar um elogio ou afeição: tributo. 
 

 

 

Espero ter contribuído, um pouco, para desvendar este mistério.                                                               

                    A tua Biblioteca da Escola D. Manuel de Faria e Sousa 


