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Era 25 de abril. Numa única tarde, quatro jornalistas 
de veículos diferentes me ligaram para pedir a mesma 
informação: “Você sabe por que se comemora o Dia 
do Goleiro amanhã?”. Não sei, não faço a menor idéia, 
respondi para todos eles. Há vários livros que trazem uma 
relação enorme de datas, mas poucos explicam a razão 
da escolha. Acontece que, depois do quarto telefonema, 
achei que esta seria mesmo uma missão que alguém bem 
curioso – assim como um goleiro – não poderia deixar 
passar. Fiquei feliz da vida quando descobri a origem. Está 
na página 42. Parecia que tinha defendido um pênalti. 
Em outras ocasiões, perguntas semelhantes foram se 
repetindo. Qual é a origem do Dia do Dentista? Como surgiu 
o Dia do Feirante ou o Dia do Cinema Brasileiro? Eu mesmo 
comecei a ficar intrigado: por que se comemora o Dia das 
Bruxas bem no meu aniversário? Tirando as mais famosas, 
não sabemos o motivo da escolha de determinadas datas. 
De resposta em resposta, a pesquisa foi crescendo e se 
transformou num livro. Aliás, o Dia Mundial do Livro é 23 
de abril e a explicação está na página 41.

O Autor
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8 Janeiro

1 Ano Novo O Ano Novo nem sempre foi comemorado 
no primeiro dia de janeiro. Há aproximadamente dois 
mil anos, os babilônios celebravam a data no atual 23 
de março, pois o final desse mês coincide com o início 
da primavera no hemisfério norte. As plantações eram 
semeadas novamente e é por isso que esse período era 
considerado um tempo de recomeço. Comemorar o Ano 
Novo no dia 1º de janeiro foi uma decisão aleatória dos 
romanos, mas a data foi oficialmente reconhecida em 
1582, com sua introdução no calendário gregoriano na 
França, na Itália, em Portugal e na Espanha. As famosas 
promessas de Ano Novo também são uma invenção dos 
babilônios, que já as faziam há 4 mil anos. No entanto, 
em vez de decidirem fazer dieta ou parar de fumar, eles 
juravam de pés juntos que, assim que a festança acabasse, 
devolveriam as ferramentas de agricultura que tinham 
emprestado dos amigos.

4 Dia da Abreugrafia A data foi criada em home-
nagem ao nascimento do médico brasileiro Manoel Dias 
de Abreu, que descobriu um método de diagnosticar 
precocemente a tuberculose. Ele se formou na Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro e mudou-se com a família 
para a França a fim de aperfeiçoar os estudos. Depois 
de especializar-se em radiologia, Manoel de Abreu 
voltou para o Brasil. Em 1936, trabalhando no Rio de 
Janeiro, pesquisou maneiras de rastrear a tuberculose no 
organismo e a descoberta acabou sendo batizada com seu 
nome.  Em 1958, a exemplo do presidente da República 
Juscelino Kubitschek, o prefeito de São Paulo, Ademar de 
Barros, instituiu o Dia da Abreugrafia em 4 de janeiro.
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9Janeiro

6 Dia de Reis É comemorado no dia em que os três 
reis magos teriam levado presentes para o menino Jesus. 
Mel quior ou Belchior vinha da Europa e levou ouro – con si-
derado o presente dos reis. Baltazar, proveniente da África, 
presenteou o bebê com mirra, geralmente dada a profetas. 
Já o asiático Gaspar entregou incenso ao menino, como re-
fe rência à sua divindade. Durante a “Folia de Reis”, que vai 
de 24 de dezembro a 2 de janeiro, homens por todo o Brasil 
se vestem de Reis Magos e saem pelas ruas. Eles can tam, 
dançam e abençoam as casas onde há presépios.

20 Dia do Farmacêutico Várias entidades farma-
cêuticas se reuniram em São Paulo (SP) em 1985 para 
escolher uma data para homenagear o farma cêu tico. 
A mais votada foi 5 de agosto, dia do nas cimento de 
Rodolpho Albino Dias da Silva. Em 1926, ele escreveu a 
primeira farmacopéia brasileira, um livro com as fórmulas 
dos medicamentos aprovados pelo Es tado. Em 1988, 
foi proposto ao Conselho Federal de Far mácia – CFF – 
que a data fosse transferida para o dia da fundação da 
Associação Brasileira de Farmácia, que ocor reu no mesmo 
ano. Por isso, apesar da data oficial ser 5 de agosto, o Dia 
do Farmacêutico é comemorado em 20 de janeiro.
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10 Janeiro

20 Dia do Fusca A data foi instituída em 1988, 
cinco anos depois de a Volkswagen ter reconhecido 
oficialmente o apelido “Fusca”. Na verdade, os membros 
do Sedã Club, que depois se tornou Fusca Club, queriam 
comemorar o dia em 20 de novembro, mas como houve um 
atraso na preparação da festa, ela acabou sendo adiada 
para o dia 20 de janeiro, para aproveitar os adesivos 
que já tinham sido impressos com a data. Em 1996, a 
cidade de São Paulo instituiu a mesma data como o Dia 
Municipal do Fusca.  

21 Dia Mundial da Religião Essa data foi ins-
ti tuída em 1949 por iniciativa da Assembléia Espiritual 
Nacional, uma entidade composta por membros da dou-
trina Comunidade Bahá’í – religião que surgiu na Pérsia 
em 1844 – e por adeptos de outras crenças. Sua criação 
tinha como objetivo promover a união entre as diferentes 
religiões do mundo inteiro. 

24 Dia Nacional do Aposentado e da Previ
dência Social Em 24 de janeiro de 1923, o presidente 
Artur Bernardes sancionou o projeto do deputado Elói 
Chaves que criava uma caixa de aposentadoria e pensões 
para os funcionários das empresas de estrada de ferro 
do Brasil. Mais tarde, essa foi considerada a primeira lei 
brasileira de previdência social, e a data de sua criação foi 
escolhida para comemorar o Dia Nacional do Aposentado 
e da Previdência Nacional.
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11Janeiro

25 Dia do Carteiro Neste dia, em 1663, foi criado 
o Correio-Mor no Brasil. O primeiro titular da instituição 
foi Luiz Gomes da Matta Neto, correio-mor do Reino, 
em Portugal. Após a sua nomeação, o correio brasileiro 
passou a funcionar de fato, sendo autorizado a receber 
e enviar toda a correspondência do Reino. No dia 19 de 
dezembro do mesmo ano, o alferes João Cavaleiro Cardoso 
foi escolhido para o cargo de correio-mor da capitania do 
Rio de Janeiro. 

28 Dia do Comércio Exterior Em 1808, a família 
real portuguesa transferiu-se para o Brasil a fim de se 
proteger das tropas de Napoleão Bonaparte, que tinham 
invadido o reino. Em sua condição de colônia, o Brasil só 
podia manter relações comerciais com Portugal, até que, 
no dia 28 de janeiro, o príncipe regente dom João VI pôs 
fim a esse monopólio ao assinar o decreto de abertura dos 
portos brasileiros, que liberou o comércio entre o Brasil e 
outras “nações amigas”. Assim, a data foi escolhida para 
comemorar o Dia do Comércio Exterior. José da Silva Lisboa, 
o visconde de Cairu, foi um dos responsáveis pelo ato.
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12 Janeiro

30 Dia do Quadrinho Nacional A data foi 
instituída pela Associação dos Quadrinhistas e Cari ca-
turistas do Estado de São Paulo – AQC-ESP – em 1984, para 
homenagear o desenhista Ângelo Agostini. No dia 30 de 
janeiro de 1869, ele publicou, no Brasil, a primeira história 
em quadrinhos em seqüência e com um personagem fixo. 
Intitulada As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de 
uma Viagem à corte, a HQ durou nove capítulos. 

31 Dia Mundial dos Mágicos É comemorado 
na data do falecimento de dom João Bosco, o santo pa-
dro eiro dos mágicos. Quando era jovem, o religioso aju-
dava nas despesas da família, trabalhando como acro-
bata, malabarista e mágico. Após as apresentações, ele 
repetia a homilia – a interpretação do Evangelho – que 
havia escutado na igreja pela manhã e convidava quem 
estivesse por perto a rezar o terço. Dom Bosco morreu em 
1888, na cidade de Turim, na Itália, e foi canonizado em 
1934 pelo papa Pio XI.
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14 Fevereiro

Data móvel Carnaval Para saber a data em 
que o Carnaval será comemorado é preciso saber quando 
será a Páscoa (veja mais sobre essa data no mês de abril). 
É a partir dela que outras datas são estabelecidas. Dois 
dias antes do Domingo de Páscoa é a Sexta-Feira Santa. 
Quarenta dias antes é a Quarta-Feira de Cinzas e, portanto, 
43 dias antes, o Carnaval. A data já era comemorada na 
Roma Antiga, em uma festa em homenagem ao deus 
Saturno, a Saturnália. As escolas ficavam fechadas, os 
escravos eram soltos e as pessoas saíam às ruas para 
dançar. Eles contavam até com um tipo de carro alegórico, 
os carrum navalis, que levavam homens e mulheres nus. 
Muitos dizem que a palavra carnavale pode ter vindo do 
nome dos carros. O Carnaval brasileiro é descendente do 
entrudo (que quer dizer “molhar” ou “pregar peças”), uma 
festa portuguesa que apareceu no século XVII em que os 
foliões brincavam de jogar baldes de água nos outros. 
Depois, a comemoração foi ficando mais agressiva: ovos, 
farinha, talco e água suja entraram na dança. O entrudo 
foi proibido em 1854 e só liberado se fosse seco, para não 
estragar as roupas dos foliões.  
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15Fevereiro

2 Dia de Iemanjá Iemanjá é a orixá do candomblé 
considerada a protetora dos pescadores. A festa em sua 
homenagem passou a acontecer depois que um barco 
de pescadores da praia de Rio Vermelho, em Salvador 
(BA), retornou em segurança após passar dias perdido 
em alto-mar. O milagre foi atribuído à Rainha do Mar, 
e os moradores resolveram agradecê-la, promovendo a 
comemoração. Não há registros históricos sobre o ano 
dos acontecimentos.

5 Dia da Papiloscopia/Dia do Dati los co pista 
Papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana 
por meio das papilas dérmicas, ou seja, as saliências da 
parte mais externa da pele. Ela é dividida em quatro par-
tes: o método de identificação pela palma das mãos, pela 
plan ta dos pés, pelos poros da pele e o de reconhecer 
al guém pelas impressões digitais, também chamado de 
datiloscopia. Ambas as práticas foram instituídas ofi cial-
mente no Brasil em 5 de fevereiro de 1903, data em que hoje 
são homenageados os profissionais dessas categorias.

7 Dia do Gráfico Em 1923, os gráficos da cidade 
de São Paulo organizaram uma greve para reivindicar 
aumento de salários, jornada de trabalho menor e o 
reconhecimento da União dos Trabalhadores Gráficos 
– UTG – pela Associação Comercial dos Empresários. A 
polícia entrou em choque com os grevistas e fez questão 
de inutilizar os alimentos coletados pelo fundo de greve. 
Sem comida, os trabalhadores revidaram com o slogan: 
“Se necessário, comeremos terra”. Após quarenta dias 
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16 Fevereiro

de paralisação, no dia 7 de fevereiro, a UTG teve suas 
exigências atendidas, e a data passou a ser comemorada 
como Dia do Gráfico.

14 Dia de São Valentim No Brasil, o Dia dos 
Namorados é comemorado em 12 de junho mas, no resto 
do mundo, a data é celebrada em 14 de fevereiro, dia 
da morte de São Valentim. Na Roma Antiga, no século 
III, o imperador Claudius II havia proibido o casamento 
em tempos de guerra e, ao desobedecê-lo, Valentim foi 
condenado à morte.  A lenda conta também que, enquanto 
aguardava sua sentença na prisão, o padre teria se 
apaixonado pela filha do carcereiro, que era cega, e teria 
lhe devolvido a visão. A data de sua execução passou a 
ser comemorada por ingleses e franceses no século XV, 
que associaram os amantes às festas de São Valentim 
porque aquele era o período em que os passarinhos 
faziam seus ninhos. Acreditava-se também que na noite 
de São Valentim, as pessoas sonhavam com seus futuros 
amados. O Valentine´s Day foi adotado nos Estados Unidos 
no século XIX.
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17Fevereiro

21 Dia do Naturismo Homenagem à data de 
nascimento da capixaba Dora Vivacqua, em 1917. Mais 
conhecida como a vedete e bailarina Luz del Fuego, ela 
foi a principal representante do naturismo no Brasil nas 
décadas de 1950 e 1960. Luz andava nua com uma jibóia 
enrolada no corpo e fundou o Partido Naturista Brasileiro 
em 1950. Também criou, no Rio de Janeiro, a Ilha do Sol, 
o primeiro clube para a prática no país. Em 1967, Luz foi 
assassinada por pescadores que queriam roubar a pólvora 
de sua ilha, e seus seguidores não deram continuidade a 
seu trabalho. 

Datas e Festas final.indd   17 27/04/11   09:01



MAR
ÇO

Datas e Festas final.indd   18 27/04/11   09:01



19Março

Datas móveis QuartaFeira de Cinzas É 
o começo de um período de preparação dos cristãos para a 
Páscoa, chamado Quaresma, e que dura 40 dias – na verdade, 
acabam sendo 46 dias, mas os domingos não são contados. 
Ela começa na Quarta-Feira de Cinzas – logo depois do fim 
do Carnaval – e acaba na Quarta-Feira da Semana Santa, em 
que se lembram os últimos dias de Jesus.  

Domingo de Ramos A data marca o início da Semana 
Santa e lembra o dia em que Jesus chegou a Jerusalém, a 
bordo de um burrico, para as festas da Pessach, a Páscoa 
Judaica. Jesus foi recebido com euforia pelo povo. 
Algumas pessoas estendiam seus mantos em seu caminho 
e outros espalhavam ramos de árvores – é por isso que o 
dia é conhecido como “Domingo de Ramos”. É o Domingo 
anterior ao Domingo de Páscoa. 

SextaFeira Santa Lembra o dia da morte de Jesus Cris to, 
que foi condenado pelo Sinédrio, o tribunal judeu, e também 
pelo imperador romano Pôncio Pilatos, por se de cla rar como 
o messias que todos aguardavam. Jesus foi cru ci ficado no 
monte Gólgota e a Bíblia conta que ele morreu ao meio-dia. 

Páscoa Comemora o dia da ressurreição de Jesus. A partir 
da Páscoa, foram estabelecidas todas as outras datas 
do calendário dos cristãos. Segundo a tradição cristã, a 
Páscoa é festejada no primeiro domingo depois da primeira 
lua cheia do outono, no hemisfério sul. A data sempre 
acontece entre os dias 22 de março e 25 de abril.
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20 Março

5 Dia do Filatelista Brasileiro As pessoas que 
colecionam selos são chamadas de filatelistas. A come-
moração foi instituída em 1969 durante um congresso 
organizado pela Comissão Estadual de Filatelia, em São 
Paulo. É a data em que dom Pedro I, em 1829, assinou o 
decreto que reorganizou os correios no Brasil. Até então, 
o serviço seguia os regulamentos postais portugueses. O 
documento permitiu a criação do primeiro selo brasileiro 
– que, na verdade, só foi emitido 14 anos depois, no dia 
1º de agosto de 1843. Muitos filatelistas contestam essa 
data, já que o dia não tem ligação direta com a prática 
de colecionar selos.

7 Dia do Paleontólogo Comemora-se o Dia do 
Paleontólogo na mesma data de fundação da Sociedade 
Brasileira de Paleontologia. Essa é a ciência que estuda 
fósseis vegetais e animais. Criada em 1958, a SBP tem 
sede na cidade do Rio de Janeiro. A Sociedade é aberta aos 
profissionais das áreas de Geologia, Biologia, Geografia, 
Arqueologia, Medicina e Química. 

8 Dia Internacional da Mulher A primeira pro-
pos  ta de criar uma data em homenagem às mulheres foi 
fei ta pelo Partido Socialista norte-americano, em 1909. 
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