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O Halloween é mais uma tradição que Portugal “importou”. Sendo um dia que já não passa
despercebido, é esperado por crianças e adultos, para se mascararem e festejar o dia. Mas como surgiu
esta celebração? Sempre foi assim?

Os filhos da Irlanda espalharam o Halloween pelos Estados Unidos
Apesar do Halloween ser conhecido como uma tradição importada dos Estados Unidos, a verdade é que
começou a ter mais aderência quando, na segunda metade do século 19, recebeu uma grande
quantidade de imigrantes vindos da Europa. Grande parte deles, irlandeses que fugiram à fome.
Segundo estudos, o Halloween apareceu com os povos celtas que viviam no que é hoje conhecida como
Irlanda, Grã-Bretanha e o norte de França.
Há 2 mil anos atrás, estes povos celebravam o inicio do ano no 1º dia do mês de novembro, que
correspondia ao inicio do inverno. E acreditavam que, na última noite do ano, 31 de outubro, a linha que
separava o mundo dos vivos da dos mortos se tornava ténue e os fantasmas conseguiam voltar à vida.
Nessa noite era celebrado o Samhain. Uma cerimónia onde os druidas, líderes religiosos dos celtas,
estando na presença dos espíritos, aproveitavam para fazer previsões do futuro e tentar dar algum
conforto ao povo.
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Eram feitas oferendas e sacrifícios
Durante esta celebração, as pessoas fantasiavam-se com cabeças e peles de animais. Faziam grandes
fogueiras, onde queimavam vegetais e sacrificavam animais.
No final, cada família acendia uma tocha e levava-a para sua casa para acender a sua lareira e proteger o
seu lar durante o inverno, com o fogo sagrado.
Mais tarde, os territórios celtas já tinham sido ocupados pelo Império Romano e as comemorações do
Samhain fundiram-se com a Feralia, comemorações feitas pelos romanos. Posteriormente ainda
incorporada outra comemoração, Pomona, uma comemoração em honra da deusa das frutas e das
árvores.

All-hallows Eve
O dia 1 de novembro começou a ser conhecido como Dia de Todos os Santos através do papa Gregório
III, por volta do ano 710 d.C.
Mais tarde, já no ano 1000 d.C., a igreja instituiu o dia 2 de novembro como o Dia de Todas as Almas, com
celebrações semelhantes ao Samhain, mas desta vez vestidos de santos, anjos e demónios.
O Dia de Todos os Santos começou por ser chamado, em inglês medieval, All-hallowmas. A noite
anterior, 31 de outubro, o dia em que se celebrava o Samhain, passou a ser chamada de All-hallows Eve
(véspera do Dia de Todos os Santos). Com o passar do tempo passou a chamar-se Halloween.
O Halloween, tal como o conhecemos hoje, surgiu de várias mutações das comemorações feitas pelos
povos acima descritos.
Ao longo dos séculos, o 31 de outubro, o último dia do ano para os povos celtas, transformou-se. Ganhou
e perdeu algumas tradições, até chegar à festa que temos hoje por todo o mundo.
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