
 

 

 

 

 

 

o passado dia 2 de novembro, a 

Escola Portuguesa de São Tomé e 

Príncipe assinalou o “Dia dos 

Mortos”, segundo a tradição mexicana. 

Com o intuito de difundir as diferenças 

culturais entre os povos e dar a conhecer 

uma das festividades declarada Património 

Imaterial da Humanidade pela UNESCO, 

devido ao seu valor histórico e cultural, no 

âmbito do Clube Europeu, preparou-se uma 

exposição alusiva ao tema, organizou-se um 

concurso de máscaras tradicionais 

mexicanas (caveiras coloridas) e 

proporcionaram-se alguns momentos 

musicais, nos intervalos das atividades 

letivas. Além disso, em parceria com o Plano 

Nacional de Cinema e a Biblioteca escolar, 

programou-se a projeção do filme Coco – 

Viva: A vida é uma Festa, um musical de 

animação da Walt Disney que pretende 

transmitir, principalmente aos mais 

pequenos, o significado desta festividade de 

origem mexicana que acabou por se 

expandir ao resto do mundo.  

É uma das festas mexicanas mais animadas, 

festejada com comida, doces (sendo os 

preferidos das crianças as caveirinhas de 

açúcar), dança, música, flores, festa e muita 

alegria. Segundo a crença popular, nos dias 

1 e 2, chamados de “Días de Muertos”, os 

mortos têm permissão divina para visitar 

parentes e amigos. Por isso, as pessoas 

enfeitam as casas com flores, velas e 

incensos, e preparam um altar com 

fotografias, objetos pessoais e as comidas 

preferidas dos entes queridos que já 

partiram. Nesses dias, fazem-se máscaras 

de caveiras, as pessoas vestem roupas com 

esqueletos pintados e fantasiam-se de 

morte. 

O Dia dos Mortos ao estilo mexicano 

espalhou-se também pela Europa. Em 

Praga, na República Checa, por exemplo, as 

pessoas celebram esse dia com máscaras, 

velas e caveiras de açúcar. Na maioria dos 

países europeus, enfeitam-se as sepulturas 

dos entes queridos com flores e acendem-

se velas.  

A exposição esteve patente ao público 

durante uma semana. No final da atividade, 

foram selecionadas as duas máscaras 

vencedoras do concurso, tendo sido as 

vencedoras as alunas Lídia Almeida, do 7ºA, 

e Célia Cuaresma, do 7ºC, que receberam, 

cada uma, um livro da coleção Uma 

Aventura, das escritoras Ana Maria 

Magalhães e Isabel Alçada. 
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“Día de Los Muertos”  



Algumas fotos da atividade 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



As vencedoras do concurso de máscaras: Lídia Almeida do 7ºA e Célia Cuaresma do 7ºC 

Muitos parabéns às nossas artistas ;-) 


