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ABÍLIO GODINHO & CARMEN COSTA

Vila das Aves | S.Martinho do Campo | Moreira de Cónegos | tlm. 919 366 189

Deseja a todos os clientes
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo

Deseja a todos os seus
clientes e amigos Boas Festas

“Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um
modo de amar os outros.” Mia Couto

Rua Dr. Manuel da Silva Mendes, 195
252 095 243
tabernado7@gmail.com

                         Vestuário e
acessórios de

Homem e
Senhora.

        Praça das
Fontaínhas

Deseja a todos os clientes e amigos um
Bom Natal e um Feliz Ano Novo

sapataria . pronto a vestir

Vila das Aves 252 874 284 - Paredes 255 782 453

Esteja bonita todo o ano.

Av. Silva Araújo, Loja H.I.J.
Apartado 19 - Vila das Aves

Tel. 252 873 509 | 252 942 281
Fax 252 871 484

E.mail: geral@rolmaquinas.pt entreMARGENS
Este suplemento faz parte integrante da edição do
Entre Margens n.º 618, de 20 de dezembro de
2018  e  não pode ser vendido separadamente

SUPLEMENTO
DE NATAL
20 DEZEMBRO 2018

O jornal Entre Margens
deseja a todos os seus
anunciantes e leitores votos
de Feliz Natal

Na Portela,
o Presépio é

de todos e
para todos

HABITANTES DO LUGAR DE RORIZ
JUNTARAM-SE E MONTARAM UM

PRESÉPIO APROVEITANDO O ESPAÇO
DO ANTIGO FONTANÁRIO QUE SERVIA A

RUA. CURIOSOS SÃO MUITOS E OS
MORADORES ESTÃO ORGULHOSOS.

O Lobo
de Natal
CONTO DE NATAL DE GORETI DIAS

TRADIÇÕES
Fogueiras,

pinhas,
pinhões,

os jogos do
rapa

e do ‘par-
ou-pernão’
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A neve pinta de branco as planícies
e as montanhas. Os campos de
erva tenra deram lugar a um manto
fofo onde as crianças brincam
jogando pedaços do que parece
ser algodão doce uns aos outros.
Fazem bonecos de neve com
cenouras retiradas do alguidar que
repousa na cozinha à espera de
entrarem na panela com as batatas,
as couves e o bacalhau.

- João, porque será que eu não
gosto muito de bacalhau e hoje
apetece-me comer um bom peda-
ço?- pergunta a Margarida, entre
correrias.
- Pois… será porque é véspera de
Natal?

Continuam as brincadeiras. Um
gorro repousa no cocuruto do
boneco, um cachecol envolve-lhe o
pescoço suavemente. Riem a bandei-
ras despregadas quando o vêm sem
olhos e boca:

- Ó João, com que fazemos os
olhos e a boca?

O Lobo
de Natal

Goreti Dias nasceu em
Santo Tirso, em 1958, na
freguesia de Lamelas.
Licenciou-se em Línguas e
Literaturas Modernas na
Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.

Exerceu funções
docentes no concelho de
Santo Tirso durante mais
de 30 anos. Foi colabora-
dora do jornal Entre
Margens. Aposentada.

Participa em diversas
tertúlias literárias como
ouvinte e declamadora.
Escreve regularmente em
www. escritertes.com

Reside atualmente na
cidade de Valongo. |||||||||

por: Goreti Dias

- Não sei… duas batatas para os
olhos?

Outra para a boca?
Voltam à cozinha, correndo pelo

pátio e assustando as galinhas que
se recolheram, friorentas, na
capoeira. Até os coelhos, medrosos,
espreitam a algazarra.

Terminado o boneco, aproxima-se
já a noite. O sol que espreitou
durante o dia, já desapareceu no
alto das montanhas.

O frio aumenta à medida que o
vento sopra cada vez mais forte.
Numa caverna abrigada na encosta,
um focinho branco confunde-se com
a neve que a rodeia. O bafo morno
faz caracóis no ar gélido. Gemidos
fracos ouvem-se ao fundo do
esconderijo. Uma e outra vez. Uma
e mais outra, sempre, mas cada vez
mais débeis.

A loba esfaimada cheira o ar em
seu redor, trémula e ansiosa. Não
come há muitos dias e quase não
tem leite para amamentar as suas
crias. Um olhar feroz planta-se-lhe
no focinho. Uma tenacidade
felinamente perigosa arroja-lhe as
patas colina abaixo.

A sua fome e a certeza da fome
dos seus filhos impelem os seus
passos a caminho do povoado, da
planície onde espera encontrar a
comida que escasseia nos bosques
despidos da montanha coberta de
branco. Todos os animais se escon-
deram nas tocas, nada bole à super-
fície da terra. A fome aperta. Nunca
se aventurou até à povoação. Mas
há sempre uma primeira vez.

A noite chega com seu manto
negro, mas o seu pelo branco reluz
mais do que a lua e as estrelas. Na
atmosfera, paira o cheiro de
rabanadas, das filhós e sopas secas,
da aletria e arroz doce. Mas isso
não lhe importa. Tão pouco o
bacalhau cozido com as batatas
que os humanos veneram nesta
noite. Segue no rasto de outros
cheiros. Segue sempre…sempre…
Atravessa um pátio, a algazarra das

A AUTORA

O jornal
Entre
Margens
deseja a
todos os seus
anunciantes
e leitores
votos de
Feliz Natal
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Av. Conde Vizela, nº 6 * 4795-004 Aves | tel/fax: 252 941 276 | mail: geral@sempreon.pt

Desejamos a todos os clientes e amigos Boas Festas

Avenida da Indústria Têxtil, nº 517 ||||| 4795-548 S.Tomé de Negrelos
Telefone 252 872 076 / 252 8720 501 / 937 622 078 | | | | | email: geral@coelhoelobao.pt

VOTOS DE BOAS FESTAS PARA OS
ESTIMADOS CLIENTES

Av. Conde Vizela, 106
Vila das Aves Telef. 252 875 079

||||| TEXTO: AMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICOAMÉRICO     LUÍSLUÍSLUÍSLUÍSLUÍS     FERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDESFERNANDES

Algumas aldeias e vilas transmontanas e beirãs
ainda repetem o ritual antigo de juntar tron-
cos no adro da igreja para acender na noite
de Natal. Chamam-lhe “fogueiras do Meni-
no”, “fogueiras da consoada”, “fogueiras do
galo”, ou simplesmente “madeiros”.

Em Penamacor, vila cuja câmara garante
fazer o maior madeiro de Portugal, a tradição
manda os rapazes em idade de ir para a tropa,
a malta das sortes, irem roubar os troncos
que serão acesos na noite de 24 de dezem-
bro, juntando toda a população à volta da fo-
gueira num ritual de fraternidade. E a fogueira
mantém-se acesa durante vários dias.

O fogo ritual da comunidade era, nas al-
deias do Minho, transformado em ritual fa-
miliar. As famílias juntavam-se à lareira onde
um cepo ou canhoto de carvalho de dimen-
sões bastantes podia arder nas três noites:
natal, ano novo e reis. E um cepo que ainda
permitia que se guardasse um pedaço, porque
“este cepo, assim como o casco das pinhas
que se assam na noite de Natal, têm a virtude
de, posto ao fogo quando troveja, livrar do
raio”. “Este canhoto tem depois a virtude de

Fogueiras, pinhas, pinhões,
os jogos do rapa
e do ‘par-ou-pernão’

TRADIÇÕES DE NATAL

afugentar trovões, coriscos e sarriscos quan-
do se queima e o fumo sobe”.

Assim, as pinhas que se assam na noite
de Natal, depois de retirados os pinhões, eram
guardadas para os dias de trovoada: “dei-
tam-se à fogueira quando o trovão ruge” e
“é preciso que ao queimarem-se façam fumo
bastante, senão não têm eficiência”.

O serão da noite de natal nas famílias
minhotas era passado com jogos a pinhões.
Pinhões que sujavam as mãos, pois tinham ain-
da a casca, pois descascar e comer eram tarefas
deixadas para o fim do jogo.

 Jogavam-se as cartas mas o típico era jogar
o “rapa” e o “par-ou-pernão”. O rapa é um pe-
queno pião com quatro faces, assinaladas com
as letras R, T, D e P, iniciais de “rapa”, “tira”, “dei-
xa” e “põe”, que são as situações que cada joga-
dor pode obter ao lançar o rapa.

O jogo do “par-ou-pernão” consistia em
pegar numa mão cheia de pinhões e per-
guntar ao parceiro se o número de pinhões
na mão era par ou ímpar (pernão). Se o par-
ceiro acertasse recebia os pinhões e se não
acertasse perdia e tinha de entregar uma
quantidade igual. E depois do jogo, ao can-
to da lareira, de martelo na mão, se iam par-
tindo os pinhões na pedra do lar.

Nos tempos que correm os entretimentos
são outros e ninguém procura pinhas man-
sas para queimar e delas retirar os pinhões,
guardando as pinhas para os dias de trovo-
ada. E dado o modo como se vendem os
pinhões, já descascados, poucos recordam a
necessidade de usar um martelo para lhes
retirar o miolo. Mesmo assim e usando só o
miolo de pinhão comprado a preço de ouro,
podem recordar o jogo do rapa e o do par-
ou-pernão da nossa infância. |||||

crianças assusta-a, mas não pode
parar. As suas crias esperam-na,
cheias de fome. Apura o cheiro, dá
mais uns passos. As galinhas desa-
tam num cacarejo ensurdecedor.

- João, espreita aí no pátio
porque fazem tanto barulho as
galinhas. Não posso deixar agora o
fogão e o teu pai está no banho –
grita a mãe atarefada na cozinha.

João, um pouco temeroso
acerca-se da porta. Entreabre-a e vê
uma silhueta mais branca que a
neve, destacando-se do branco,
branco do chão.

- Mas é um lobo! – pensa com
ele mesmo.

Um focinho volta-se na sua
direção, uns olhos tristes, pedindo
compaixão. João continua pregado
ao chão sem dizer uma palavra.
Não se mexe, não fala…

A loba acerca-se da capoeira,
passa à coelheira, força a rede que
a separa dos coelhos e arrebata o
mais gordo de todos. O que estava
destinado ao almoço de Natal do
dia seguinte. Luzidio e pesado…
Volta os olhos para o rapaz que
continua a observar a cena, incapaz
de abrir a boca e chamar por ajuda.
João volta a fechar a porta:

- Não vejo nada, mãe…
E pensa para si mesmo:
- A minha mãe arranja outra

comida, a loba decerto não tinha o
que comer, devia ter fome… deixá-la!
Também é Natal para ela. E, quem
sabe, para os seus filhinhos… A
minha mãe também era capaz de
fazer o mesmo para me dar de
comer! Correu a abraçar a mãe:

- Amo-te muito minha mãe!
Feliz Natal! |||||

A loba esfaimada cheira o ar em
seu redor, trémula e ansiosa. (...)
Um olhar feroz planta-se-lhe
no focinho. Uma tenacidade
felinamente perigosa arroja-lhe
as patas colina abaixo.
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Deseja a todos  os
clientes um Bom
Natal e um Feliz

Ano Novo

Deseja a todos os Clientes e Amigos
Feliz Natal e Bom Ano Novo

rua honoré, nº 60 R/C
4795-073 vila das aves

telf. 252 820 920 - tlm. 914574930
geral@agenciavaldemar.pt

Adega Regional de QuintãoAdega Regional de QuintãoAdega Regional de QuintãoAdega Regional de QuintãoAdega Regional de Quintão

Vila das Aves - Rua de Quintão, nº183 - Telefone 252 874 974

Deseja a todos os clientes Bom
Natal e um Feliz Ano Novo

Av. Com Silva Araújo, nº 24 Loja 2
Telf. 252 941 981  Fax 252 871 731

email: geral@mmfcontab.pt

MARTINS, MOREIRA &
FERNANDES, LDA

Gabinete de Contabilidade

Largo da Tojela
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TASCA P.M.
2014
(MERCADO)
BOM VINHO E
PETISCOS

Deseja a todos os
Clientes e Amigos

Boas Festas

Praceta das
Fontainhas,

Lj11, Lt2
Vila das Aves

Café Trovador

Av. 4 de Abril de 1955 - Vila das Aves

Deseja a todos os seus
estimados clientes
Bom Natal e um
Feliz Ano Novo

ZÉ DA RAMPA
HOTEL * *

Av. de Poldrães, nº 272
4795-006 Vila das Aves

Tels: 252 941 517
Telm. 919 669 759

e-mail: zedarampa@hotmail.com

entreMARGENS Desejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todos
os assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes e

colaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornal

Rua António Martins Ribeiro, 21 - Apartado 102
4796-908 Aves - Telf. 252 941 191 / Fax 252 871 709
Tlm 968 519 417/8 - 967 012 581
E-mail: geral@azevedoefilhos.pt

Largo Conde S. Bento, nº 719 - Vila das Aves
Telem. 918 606 398 | 916 509 756

CLÍNICA DENTÁRIA
D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, LDA.

Rua Nuno Álvares Pereira - Vila das Aves
Tel./Fax 252872631 - Tlm 918 256 989

e-mail: clinicadentaria@iol.pt

LOJA: Rua Ponte da Pinguela, 134 . Aves . Tlf 252 872 127
ARMAZÉM: Rua dos Alvarinhos . Lordelo . Tlm 939 531 890

Deseja boas festas aos seus
clientes e amigos
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ENTRE
MARGENS
Assine e
divulgue
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Natal é: alegria da criança
E dos que como elas são;
Seu coração em bonança
Imagem de “Jesus” então.

Natal é: ajuda ao outro
Que a nosso lado está;
Dar do que temos, um pouco,
Fazer bem, enquanto por cá.

Natal é: abrir caminho.
Ensinar os pequeninos,
Dar-lhes o nosso carinho
Junto ainda com miminhos.

Natal é: fazer feliz
A todo e qualquer irmão;
É “Deus” que assim o diz:
Dar-lhe amor e também pão.

Natal é: sentir a dor,
Chorar com os que choram,
Entregá-los ao “Senhor”.
Procurar ver, onde moram.

Natal é: todos os dias
“Jesus” connosco está,
Nas tristezas ou alegrias
Cantemos “Maranatha.”

Natal é: preparar-nos
Porque Jesus vai nascer;
Todos somos convidados
Para bem O receber!

IRMÃ MARIA
JOSÉ (CLARISSA)

Vila das Aves

Ó meu Jesus Pequenino,
Meu adorado menino
Que do céu trazeis bonança…
Restaurai a fé perdida,
Dai-lhes luz e confiança!...

Aos que, por falta de alento,
Não vencem o sofrimento
Dai alívio à sua dor!...
Bem assim aos que no leito
Vos guardam dentro do peito
E sofrem p’lo vosso amor.

Protegei as criancinhas,
Que são mansas andorinhas,
Voando ao sabor do vento…
Consolai quem se consome
E não se livra da fome,
A não ser em pensamento…

Permiti que a nossa grei
Cumpra a vossa santa lei,
Como outrora foi cumprida…
Dai a paz à humanidade,
E a vossa santa verdade
Seja o lema desta vida.

Suspenso ao pé da montra de brinquedos,
Permanece o menino enfeitiçado…
Mostrando ao vidro os seus esguios dedos,
Escondendo os desejos, desolado…

Acorrentado, triste e de olhos quedos,
Em frente do seu mundo tão sonhado…
Como quem conta à vida os seus segredos,
Fala consigo o pobre, deserdado…

Irá ficar ali até que alguém,
Repare no menino de ninguém,
Ou a noite o consiga adormecer…

Talvez para, de novo, em vão sonhar
No brinquedo que envolve o seu olhar
E que somente em sonhos pode ter!...

O MENINO
E O NATAL

PRECE AO
MENINO JESUS

FERNANDES VALENTE SOBRINHO
- Horas de Sombra, 1979

FERNANDES VALENTE SOBRINHO
- - - - - Poemas Escolhidos, 1998

O
 N

AT
AL

!



Tel. 252 053 968 | Tlm 915 452 760 | Praceta das Fontainhas | bloco 1 | loja C | Aves

VI | ENTRE MARGENS SUPLEMENTO DE NATAL | 20 DEZEMBRO 2018

Terapias Alternativas e Complementares

* Reiki Essencial / Reiki Angélico
* Terapia Multidimensional
* Tarô Terapêutico
* Massagem de Som com Taças Tibetanas
* Massagem de Relaxamento
* Tui Na - Terapia Manual Chinesa
* Auriculoterapia

entreMARGENS Desejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todosDesejos de Bom Natal e próspero Ano Novo para todos
os assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes eos assinantes, leitores, anunciantes e

colaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornalcolaboradores deste jornal

Dar e retribuir. Nesta quadra, a União
de Freguesias de Santo Tirso, Couto
(Santa Cristina e São Miguel) e Bur-
gães volta a colocar na rua o espírito
natalício. Pelo quinto ano consecuti-
vo, o Cubo Solidário para recolha de
brinquedos regressa à rua Dr. Antó-
nio Pires de Lima, junto à Caixa Ge-
ral de Depósitos, para receber todas
as doações até dia 24 de dezembro.

Em parceria com a Opticenter, a
União de freguesias procedeu à en-
trega de duas dezenas de óculos a
pessoas carenciadas, na passada sex-
ta-feira, dia 14 de dezembro pelas

||||| TEXTO: PPPPPAULAULAULAULAULOOOOO     RRRRR. . . . . SILSILSILSILSILVVVVVAAAAA

Com o objetivo de combater o do-
mínio das grandes superfícies co-
merciais durante a quadra natalí-
cia, a junta de freguesia de Vila das
Aves lançou uma campanha, con-
juntamente com 93 comerciantes
e lojistas, para dinamizar a eco-
nomia avense e o movimento nas
ruas e no comércio tradicional.

A cada 5 euros de compras
efetuadas numa loja aderente o
cliente recebe um carimbo. No fi-
nal, os clientes estão habilitados
a vencer uma viagem no valor de
mil, entre outros prémios.

O espírito natalício andou à
solta pelas ruas de Vila das Aves

“Esta é apenas uma forma de dar um
pouco mais de conforto nesta épo-
ca”, explica o presidente da Câmara,
Joaquim Couto, que lembra que “o
apoio às famílias é algo que aconte-
ce todo o ano”. Para além disso, ex-
plica que desta vez houve uma maior
preocupação em colocar alimentos
mais saudáveis no cabaz.

“É Natal e há alguns elementos
gastronómicos tradicionais da época
que decidimos manter, mas houve a
tentativa de, mesmo nesta época, dar
primazia a elementos com menos açu-
cares”, explica, recordando o plano
municipal de promoção de alimentação
saudável que o Município de Santo Tirso
tem em curso.

Bacalhau, Azeite, leite, arroz, amen-
doins, aletria e bolo rei são alguns dos
elementos que compõem os cabazes
que foram adquiridos no comércio lo-
cal como medida de promoção. |||||

Câmara entrega
cabazes de Natal
a famílias
carenciadas

Campanha especial
promove compras de
Natal no comércio avense

CERCA DE MIL AGREGADOS
FAMILIARES VÃO PODER
USUFRUIR DE UMA
CONSOADA MAIS RECHEADA.

INICIATIVA DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS
AVES AGREGA PERTO DE UMA CENTENA DE LOJAS
E COMERCIANTES DA VILA NUMA CAMPANHA
VÁLIDA ATÉ 6 DE JANEIRO. NO FINAL PODE
GANHAR UMA VIAGEM NO VALOR DE MIL EUROS.

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTO TIRSO, COUTO (SANTA
CRISTINA E SÃO MIGUEL) E BURGÃES MANTÉM A
TRADIÇÃO COM UM PROGRAMA NATALÍCIO VIRADO PARA
OS MAIS CARENCIADOS.

Junta de Santo Tirso
volta a ‘unir
sorrisos’ este Natal

mãos do presidente de junta Jorge
Gomes e Rui Silva da empresa asso-
ciada à iniciativa.

Até ao final da época festiva, a
campanha “Unir sorrisos” vai realizar
aquela que se tem tornado uma tra-
dição muito especial na cidade, a Ceia
de Natal que decorre na sede da
União de freguesia de Santo Tirso a
partir das 19 horas em plena noite
de consoada.

Já no mês de janeiro realizam-se
o Encontro de Coros, no dia 4 pelas
21 horas, e o Convívio de Reis, no
dia 6 a partir das 18h30. |||||

no passado fim de semana e mes-
mo com a meteorologia adversa,
as cores e os ritmos de época fi-
zeram as delícias dos mais novos
com as iniciativas do “Aves em
Natal”. Na noite de sexta-feira, o
grupo coral da Universidade Sé-
nior abriu as hostilidades para a
chegada do Pai Natal representa-
do pelo Teatro Aviscena. No sá-
bado, o Salão Nobre da junta de
freguesia recebeu o espetáculo
musical “Segue a Estrela” com a
presença surpresa do Pai Natal. |||||

Espírito natalício an-
dou à solta pelas
ruas de Vila das Aves
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A Associação
Humanitária
dos Bombeiros
Voluntários de
Vila das Aves
deseja a todos
Festas Felizes
e um próspero
Ano Novo
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Luzes, cor, tradição. Em busca do es-
pírito natalício e trazê-lo para o meio
das pessoas, os moradores do lugar
da Portela, em Roriz juntaram-se para
criar e montar um presépio comunitá-
rio que agora adorna um antigo
fontanário da rua.

A ideia de partir para esta aventu-
ra surgiu de Maria Portilha que, ao
ver o presépio montado pela cateque-
se, comentou com uma vizinha: “Por-
que não fazemos um presépio na
nossa rua?” A ideia foi passando de
boca em boca pela rua inteira. A Maria
falou com o Paulo e com o José, depois
com a Ofélia e assim sucessivamen-

Na Portela, o Presépio é
de todos e para todos
HABITANTES DO LUGAR DE RORIZ JUNTARAM-SE E MONTARAM UM PRESÉPIO APROVEITANDO O ESPAÇO
DO ANTIGO FONTANÁRIO QUE SERVIA A RUA. CURIOSOS SÃO MUITOS E OS MORADORES ESTÃO ORGULHOSOS.

te. Ao final da tarde era certo que a
ideia ia avançar. “Quando demos por
ela tínhamos cerca de trinta pessoas
envolvidas”, referiu a promotora da
ideia Maria Portilha.

A vontade de fazer um presépio
na rua tinha sido falada há um ano,
mas nunca foi adiante, porque “apa-
receu muito em cima da hora”, reve-
lou José Caldas um dos promotores
da ideia desde o início. O antigo fon-
tanário, contíguo ao muro de sua ca-
sa, era o local ideal para acolher o
presépio. “Aquele fontanário tem mui-
to significado para as pessoas aqui, é
um local de convívio para as pesso-
as durante o ano. É o centro das aten-
ções, é vistoso, toda a gente passa por

ali para trabalhar nas confeções”, expli-
cou ao Entre Margens.

No total, o presépio comunitário
da Portela tem mais de 80 peças que
pontuam um cenário que, para além
da tradicional cabana com as figuras
da natividade, tem um rio com água
a correr, uma ponte feita proposita-
damente para o efeito, um pinheiro
totalmente enfeitado, uma estrela e
outros símbolos iluminados. As cerca
de trinta pessoas envolvidas contribu-
íram com dois euros e entretanto ou-
tras ajudas, monetárias e não só, fo-
ram chegando, sendo exemplo a ofer-
ta da luz elétrica para o presépio por
parte da Coop Roriz.

“Trabalhamos todos, demos idei-

as, brincámos, ajudamo-nos mutua-
mente e acho que isso é o espírito
natalício. A união de todos”, afian-
çou Ofélia Pereira. No domingo à tar-
de, logo após o almoço, os trabalhos
começaram. “É importante referir que se
passou a palavra pessoa a pessoa que
se ia fazer a construção do presépio
no domingo à tarde e quando se sai
para a rua apareceu o musgo, apare-
cem as fitas, aparecem as figuras”
como uma verdadeira comunidade.
“É sinal que os vizinhos se dão uns
com os outros e que há união entre
eles”, rematou a moradora, coisa rara
nos tempos que correm.

“Até deixei as tarefas de casa por
fazer para ir para o monte apanhar
musgo”, atirou em tom cómico
Manuela Pinto, também habitante da
Portela. “Saí de casa às 13h30 e só
regressei para jantar”, acrescentou no
seu estilo peculiar. “Estivemos ali toda
a tarde, as crianças todas contentes
ajudaram a colocar o musgo, coisa que
nunca tinham feito, foi uma alegria”,
confessou. Desde então, todos os
dias é acrescentada alguma coisa ao
presépio e qualquer pessoa é bem-
vinda a fazê-lo.

“Este presépio está aqui na Portela,
mas é de toda a gente”, sublinha
Narciso Leal um dos responsáveis
pela conceção do presépio que “fez
um pouco de tudo, da raiz até à fo-
lha”. “As pessoas vão dando ideias
e nós temos que arranjar maneira de
as executar”, disse.

Narciso considera a ideia de fazer
o presépio “boa, porque é preciso ti-
rar o Natal de dentro das casas e trazê-
lo para a rua, para o meio das pesso-
as. Fazer aquele Natal que os miúdos
não sabem o que é, onde há confra-
ternização e toda a gente se diverte.”

Basta haver vontade e união para
que a obra nasça. Foi assim aqui na
Portela. E em três dias montou-se um
presépio que toda a gente pode admi-
rar, visitar e contribuir.

Com os lhos postos no próximo ano,
todos concordam que a ideia é para
manter e melhorar. “Queremos que
este presépio se veja para lá da nos-
sa rua”, ambicionam os moradores.

O presépio estará exposto na inter-
ceção da rua da Portela e a Travessa da
Pisca em Roriz até 11 de janeiro. |||||
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Com os olhos
postos no
próximo ano,
todos concor-
dam que a
ideia é para
manter e me-
lhorar. “Quere-
mos que este
presépio se
veja para lá da
nossa rua”,
ambicionam
os moradores.
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