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O Dia das Bruxas (Halloween é o nome original na língua inglesa) é 

um evento tradicional e cultural, que ocorre nos países anglo-saxónicos, com 

especial relevância nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido, tendo 

como base e origem as celebrações dos antigos povos, mas que hoje se celebra 

um pouco por todo o mundo. 

O nome é, na realidade, uma versão encurtada de "All Hallows' Even"(Noite de 

Todos os Santos), a véspera do Dia de Todos os Santos (All Hallows' Day).  

"Hallow" é uma palavra do inglês antigo para "pessoa santa" e o dia de todas 

as "pessoas santas" é apenas um outro nome para Dia de Todos os Santos, o 

dia em que os católicos homenageiam todos os santos.  

O Halloween marca o fim oficial do verão e o início do ano-novo. 

Como os vivos não queriam ser possuídos, na noite do dia 31 de outubro, 

apagavam as tochas e fogueiras das suas casas, para que elas se tornassem 

frias e desagradáveis, colocavam fantasias e ruidosamente desfilavam em 

torno do bairro, sendo tão destrutivos quanto possível, a fim de assustar os 

que procuravam corpos para possuir. 

A senhora que está lá 

dentro 

Sentada num banquinho 

Faz favor de vir cá fora 

P´ra nos dar um 

tostãozinho. 

 

(Voltava-se a cantar o 

refrão, "bolinhos e 

bolinhós..." ao receber as 

lembranças). 

Bolinhos e bolinhós 

Para mim e para vós, 

Para dar aos finados 

Que estão mortos e 

enterrados 

À bela, bela cruz 

Esta casa cheira a broa, 

Aqui mora gente boa. 

Esta casa cheira a vinho, 

Aqui mora um santinho. 

Truz! Truz! 

Se as pessoas não abriam a 

porta, então era costume 

cantar-se: 

Esta casa cheira a alho 

Aqui mora algum bandalho. 

Esta casa cheira a unto, 

Aqui mora algum defunto. 

 

(e, mais uma vez, o refrão.) 

La Catrina, no filme “O Livro da Vida” 

 

Tradição dos Bolinhos e Bolinhós em 

Coimbra… Em primeiro lugar, punha-se a mesa 

na noite de defuntos (de 1 para 2 de Novembro), 

para que estes, voltando à casa dos seus 

familiares, se pudessem banquetear. 

Por outro lado, os meninos vinham pedir pelas 

portas entoando uma canção que se chamava 

"Bolinhos e bolinhós".  

Os meninos  andavam com abóboras iluminadas 

por velas acesas no seu interior. E, normalmente, 

recebiam muitas guloseimas e muitos 

tostõezinhos. 

Esta era a tradição portuguesa ou, pelo menos, a 

tradição em Coimbra. Quando as pessoas a quem 

pertencia a casa abriam a porta, cantava-se: 

  

A Catrina de los Toletes, ou Morte Dândi, 

na cultura popular mexicana, é uma 

representação humorística criada por José 

Guadalupe Posada, no séc. XIX, inspirado 

em poemas de Manuel Manilla.  

É uma das figuras mais populares da Festa 

do Dia dos Mortos no México. Um 

esqueleto de mulher usando um chapéu, 

tem a função de lembrar que as diferenças 

sociais não significam nada, diante da 

morte. 

                                 

As Abóboras iluminadas serviam de lâmpada para afugentar os maus espíritos.

As Máscaras, cujo costume remonta à época medieval na Europa, serviam para afugentar os maus espíritos e as bruxas…  
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O LIVRO DA VIDA 
… Um grupo de crianças traquinas é encaminhado a uma visita 

guiada ao museu, como “punição” pelo mau comportamento. 

Lá, uma guia diferente resolve percorrer um caminho 

alternativo e apresenta-os ao "Livro da Vida", que contém 

todas as histórias de todas as pessoas que vivem e já viveram. 

 A mais simbólica delas, baseada nas tradições mexicanas, 
envolve três mundos. Catrina/ La Muerte é uma adorada deusa 
ancestral, que governa a Terra dos Lembrados. Xibalba governa 
a triste e lúgubre Terra dos Esquecidos. 
 

No dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, no México, La Catrina e 
Xibalba, numa visita à Terra dos Vivos, fazem uma fantástica 
aposta… 


